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[পর্ব ১] 
র্দর যুদ্ধঃ এে 

 

সিয় ভাইকয়রা, আপনাকদর উপর িাসি র্সষবত থহাে এর্ং র্সষবত থহাে আল্লাহপাকের রহমত ও র্রেত। 
আমরা র্দর যুকদ্ধর ঘটনার্সি জাসন এর্ং ইিিাকমর িেম যুদ্ধ সনকয় আকিাচনা েকর োসে। এই র্দর 
যুদ্ধকে আল্লাহ পাে يوم الفرقان র্া িতয-সমেযার পােবেয সনরূপণোরী সহকিকর্ আখযাসয়ত েকরকেন। িেি 
মানুকষর অসনচ্ছা িকেও আল্লাহপাে এই সদনকে সনপীস়িত-সনযবাসততকদর সর্জকয়র জকনয এর্ং অহংোরী 
ও িতাপিািীকদর ধ্বংি েরার জকনয সনর্বারন েকরসেকিন। এই যুদ্ধ সেকিা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে 
সনর্বাসরত এর্ং এর রহিয সেকিা অনুদ ঘাসটত। আল্লাহপাে এই যুদ্ধকে মানুকষর মার্যকম িংঘসটত 
েকরকেন। র্দর যুদ্ধ িম্পকেব আল্লাহপাে েুরআকন র্কিকেন- 

ْكُب أَْسفََل ِمنُكْم ۚ َولَْو تََواَعدتُّْم ََلخْ  ِك  ِل يَقْ إِْذ أَنتُم بِاْلعُدَْوةِ الدُّْنيَا َوُهم بِاْلعُْدَوةِ اْلقُْصَوٰى َوالرَّ ِِ   َولَٰ يعَا ِِ ِِضَ  الََّ ُُ تَََْفتُْم ِِ  اْل

يمٌ أَْمًرا َكاَن  َِ يٌع َع ِِ ََِك َمْ  َهَََك َع  بَيِ نٍَة َويَْحيَٰى َمْ  َح َّ َع  بَيِ نٍَة ۗ َوإِنَّ الََّ َُ لََس  َمْفعُوًَل ِل يَْه

“স্মরণ েকরা, থতামরা সেকি উপতযোর সনেট িাকি আর তারা সেকিা দূর িাকি আর উষ্ট্রাকরাহী দি 
সেি থতামাকদর অকপক্ষা সনম্নভূসমকত১। যসদ থতামরা পরস্পকরর মকর্য যুদ্ধ িম্পকেব থোকনা সিদ্ধাি সনকত 
চাইকত তকর্ এই সিদ্ধাকির র্যাপাকর থতামাকদর মকর্য মতকভদ হকতা। সেন্তু যা ঘটার সেকিা আল্লাহপাে 
তা িম্পন্ন েরকিন২— যাকত থয ধ্বংি হকর্ থি থযকনা িতযািতয িোকির পর ধ্বংি হয় এর্ং থয 
জীসর্ত োেকর্ থি থযকনা িতযািতয িোকির পর জীসর্ত োকে। সনশ্চয় আল্লাহ ির্বকরাতা, ির্বজ্ঞ’। [িুরা 
আন ফািঃ আয়াত ৪২] 

আমাকদর রর্ই যুকদ্ধর সর্ষয়গুকিা িাসজকয় থদন। সতসনই যুদ্ধকক্ষকের ঘটনার্সি পসরচািনা েকরন। 
আল্লাহপাে তাাঁর সিনযকদরকে িাহাযয েকরন। তাাঁকদর িকে োকে পাের, িকে োকে রৃ্সি, িকে োকে 
তীর, িপ্ন ও তন্দ্রা। আল্লাহপাে এগুকিাকে তাাঁকদর সর্জকয়র উপেরণ র্ানান। 

َرُكم ب ُِِ َويُْذِهَب عَ  اِء َماًء ِل يَُطِه  َِ َ  السَّ ُل َعََْيُكم ِم  ْن ُُ َويُنَِز  ْيَطاِن َوِليَْربَِط َعََٰى إِْذ يُغَِش يُكُم النُّعَاَس أََمنَةً ِم  نُكْم ِرْجَز الشَّ

 َويُثَبِ َت ب ُِِ اْْلَْقدَامَ قَُُوبُِكْم 

‘স্মরণ েকরা, সতসন তাাঁর পক্ষ থেকে স্বসির জকনয থতামাকদরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন েকরন এর্ং আোি থেকে 

থতামাকদর ওপর রৃ্সি র্ষবণ েকরন- তা দ্বারা থতামাকদরকে পসর্ে েরার জকনয, থতামাকদর থেকে িয়তাকনর 
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েুমন্ত্রণা অপিারকণর জকনয, থতামাকদর হৃদয় দৃঢ় েরার জকনয এর্ং থতামাকদর পা অটি রাখার জকনয’। 
[িুরা আন ফািঃ আয়াত১১] 

[র্দর রণােকন সেেু িমকয়র জকনয মুিসিম র্াসহনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। একত তাাঁকদর ক্লাসি ও ভয়-ভীসত দূর 
হকয় যায়। যুকদ্ধর শুরুকত রৃ্সি হয়, ফকি র্ািুময় মাসট সির হয় এর্ং মুিিমানকদর ময়দাকন চিাকফরা 
অিুসর্র্া ও পাসনর েি দূর হয়।] 

তন্দ্রা তাহকি স্বসি। নামাকযর মকর্য তন্দ্রা সনন্দনীয়, সেন্তু যুকদ্ধর িময় তন্দ্রা িিংসিত। থর্ামার্ষবণ, 

থ ািাসনকক্ষপ, োমাকনর  জবন আর থর্ামারু সর্মাকনর সচৎোকর মানুষ সেভাকর্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হকত পাকর! এই 
র্রকনর ঘটনা আফ াসনিাকন অকনের্ার ঘকটকে। থমৌিসর্ আরিািান এর্ং আকরা অকনকেই যুকদ্ধর 
ময়দাকন তাাঁকদর ঘুসমকয় যাওয়ার সর্ষয়সট আমার োকে র্ণবনা েকরকেন। যুকদ্ধর ময়দাকন তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার 
পর িসতসট সিসনে নতুন িাহকি নতুন উদ্দীপনায় থজক  উকে। ভাই ওিামা সর্ন িাকদন জাসজ৩ যুকদ্ধর 
ময়দাকন ঘুসমকয় পক়িসেকিন। তাাঁর হাকত ওয়াসেটসে সেকিা। ঘুসমকয় যাওয়ার ফকি তাাঁর হাত থেকে 
ওয়াসেটসে পক়ি যায়। থি মুহূকতব পুকরা দকম যুদ্ধ চিসেকিা। থ ািার্ষবণ চিসেকিা এর্ং িত্রু েমাকডারা 
দুইকিা সে সতনকিা সমটার দূকর সেকিা। থিই মুহূকতব ওিামা সর্ন িাকদন তন্দ্রাচ্ছন্ন হকয় পক়িসেকিন এর্ং 
রৃ্সি প়িসেকিা। আল্লাহপাে েুরআকন েকতা িতযই না র্কিকেন। সতসন রৃ্সি র্ষবণ েকরন পসর্ে েরার 
জকনয…। এর্ং একত আত্মাও িিাসি সফকর পায়। থেননা র্দর যুকদ্ধ েসতপয় িাহাসর্র ওজুর র্দকি ফরয 
থ ািকির িকয়াজন সেকিা। সেন্তু তাাঁকদর সনেট পাসন সেকিা না। তাই আল্লাহপাে রৃ্সি র্ষবণ েকরন এর্ং 
তাাঁকদর থেকে িয়তাকনর েুমন্ত্রণা অপিারন েকরন। এই েুমন্ত্রণা মানুকষর থভতকরর েুমন্ত্রণা যা মানুকষর 
মকন িকন্দকহর িৃসি েকর। এর্ং এই রৃ্সির পাসনর মার্যকম সতসন তাাঁকদর পা অটি রাকখন। থেননা থদহ 
ও মন যখন ির্ সদে সদকয় পসরচ্ছন্ন ও পসর্ে োকে, তখন মানুকষর আত্মার িসি র্হুগুকণ থর্ক়ি যায়। 
তাাঁর িংেল্প িুদৃঢ় হকয় ওকে এর্ং সতসন তা র্াির্ায়কন দৃঢ় পদকক্ষকপ এস কয় যান। আপসন সে পযবকর্ক্ষণ 
েকর থদকখন সন যখন আপসন নামায পকরন এর্ং পসর্ে অর্িায় োকেন অের্া রাত থজক  আল্লাহ র 
ইর্াদাত েকরন এর্ং েুরআন থতিাওয়াত েকরন তখন আপনার আত্মার িসি অকনেগুকণ থর্ক়ি যায়? 

িার্ারণ অর্িায় এই িসি আপনার থভতর োকে না এর্ং আপসন একত দুঃখ-েি িহয েরার মত সর্যব 
অজবন েকরন না। 

র্দর যুকদ্ধ থফকরিতারাও মুিিমানকদর িাহাকযয এস কয় একিকেন। 

ََلئَِكِة أَ  َِ ْعَب َِاْضِربُوا َِْوَق اْْلَْعنَ إِذْ يُوِح  َربَُّك إِلَى اْل ِق انِ   َمعَُكْم َِثَبِ تُوا الَِّذيَ  آَمنُوا ۚ َسأُْلِق  ِِ  قَُُوبِ الَِّذيَ  َكفَُروا الرُّ

 َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَانٍ 
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‘স্মরণ েকরা, থতামাকদর িসতপািে থফকরিতাকদর িসত িতযাকদি েকরন, আসম থতামাকদর িকে আসে, 

িুতরাং থতামরা মুসমনকদরকে অসর্চি রাকখা। যারা েুফসর েকর আসম তাকদর অিকর ভয় থেকি থদকর্া; 
িুতরাং থতামরা আঘাত েকরা তাকদর োাঁকর্ এর্ং আঘাত েকরা তাকদর িকতযে আেুকির অগ্রভাক ’। 
[িুরা আনফািঃ আয়াত ১২] 

  

আল্লাহপাে র্িকিন থয, সতসন সনকজই তাকদর অিকর ভীসতর িঞ্চার েকরন। ভয় আল্লাহপাকের পক্ষ 
থেকে এে র্রকনর আক্রমন, এে র্রকনর থ ািা। এই থ ািা োকফরকদর অিকর আঘাত েকর এর্ং 
তাকদর অভযিরকে তেনে েকর থদয়। তাকদর সচিাকে সর্সক্ষপ্ত েকর থদয়, ম জকে একিাকমকিা েকর 
থদয় এর্ং তা তাকদর পরাজকয়র এর্ং পাসিকয় যার্ার োরণ হকয় দাাঁ়িায়। আল্লাহপাে র্কিকেন, আসম 
তাকদর অিকর ভয় থেকি থদকর্া তাহকি থতামরা েী েরকর্? থতামাকদর োজ হকচ্ছ তাকদর োাঁকর্ এর্ং 
তাকদর আেুকির  ড ায় আঘাত েরা। এই আেুিগুকিা, থযগুকিা তরর্াসর র্কর রাকখ, থতামরা তাকদর থি-
আেুিগুকিা থেকট দাও। থতামরা আর েী েরকর্? হযাাঁ, যুকদ্ধর ময়দাকন আকরা েরণীয় রকয়কে। 

ََِ  الْ  ِك َّ الََّ َُ َرَمٰى ۚ َوِليُْب ِك َّ الََّ َُ قَتَََُهْم ۚ َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَٰ يٌع عَ َََِْم تَْقتَُُوُهْم َولَٰ ِِ ِمنِيَ  ِمْن ُُ بَََلًء َحَسنًا ۚ إِنَّ الََّ َُ َس ْْ  َِيمٌ ُِ

‘থতামরা তাকদরকে হতযা েকরা সন, আল্লাহই তাকদরকে হতযা েকরকেন। এর্ং তুসম যখন সনকক্ষপ েকরসেকি 
তখন তুসম সনকক্ষপ েকরা সন, আল্লাহই সনকক্ষপ েকরসেকিন। আর এটা মুসমনকদরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
উত্তমরূকপ পরীক্ষা েরার জকনয’। [িুরা আনফািঃ আয়াত ১৭] 

তাহকি থেকনা আল্লাহপাে এগুকিা েকরন? থেকনা সতসন যুকদ্ধর ঘটনাগুকিা মানুকষর হাত সদকয় িংঘসটত 
েকরন? োরণ সতসন মুসমনকদরকে উত্তমরূকপ পরীক্ষা েরকত চান। যাকত থেউ না র্কি আসম ি়িাই 
েকরসে। যাকত থেউ না র্কি আসমই সর্জয়ী হকয়সে।আসম এই আসম থিই। র্রং এই ঘটনাগুকিা 
মহাপরাক্রমিািী িত্তা মানুকষর মার্যকম ঘসটকয় োকেন। মানুষ এখাকন মার্যমমাে; তার মার্যকম 
পূর্বসনর্বাসরত সর্ষয় র্াির্াসয়ত হয়। থতামরা তাকদরকে হতযা েকরা সন, আল্লাহই তাকদরকে হতযা েকরকেন। 
এর্ং তুসম যখন সনকক্ষপ েকরসেকি তখন তুসম সনকক্ষপ েকরা সন, আল্লাহই সনকক্ষপ েকরসেকিন। রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম যুদ্ধ চিাোকি এেমুকো েঙ্কর সনকিন। সতসন েঙ্করগুকিা িত্রুকদর 
থচহারায় েুাঁক়ি মারকিন এর্ং র্িকিন شاهت الوجوه ,شاهت الوجوه  র্া থচহারা রূ্সিরূ্িসরত থহাে, থচহারা 
রূ্সিরূ্িসরত থহাে। ফকি েী ঘটকিা? িসতসট মুিসরকের থচাকখ েঙ্কর ও রু্কিার্াসি িকর্ি েরকিা। 
সেভাকর্ ঘটকিা! এেমুকো েঙ্কর এে হাজার মুিসরকের থচাকখ েীভাকর্ িকর্ি েরকিা! আর আফ ান 
যুকদ্ধ জািাি উসদ্দন হক্কাসনর জামাতা সখয়াি মুহাম্মকদর এেমুকো েঙ্কর েীভাকর্ আসিসট টযাঙ্ক ধ্বংি 
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েরকিা! আল্লাহপাে েতই না িতয র্কিকেন, থতামরা তাকদরকে হতযা েকরা সন, আল্লাহুই তাকদরকে হতযা 
েকরকেন। এর্ং তুসম যখন সনকক্ষপ েকরসেকি তখন তুসম সনকক্ষপ েকরা সন, আল্লাহই সনকক্ষপ েকরসেকিন। 

িত্রু র্াসহনী আসিসট টযাঙ্ক এর্ং অনযানয অস্ত্র সনকয় সখয়াি মুহাম্মকদর দকির উপর ঝাাঁসপকয় পক়িসেকিা। 
তাাঁকদর দকি সেকিা মাে চসল্লি জন মুজাসহদ। তাাঁকদরকে জীসর্ত র্রার জনয টযাঙ্কগুকিা এস কয় আিসেকিা। 
সখয়াি মুহাম্মদ র্কিন, ‘আমরা থযাহকরর নামায আদায় েরিাম। অকনে োন্নাোসট েরিাম। আল্লাহর 
দরর্াকর োেুসত-সমনসত েকর র্িিাম, সতসন আমাকদর সর্রুকদ্ধ োকফরকদর থযন সর্জয়ী না েকরন। 
আমাকদর সদকে তাকদর পেকে থযন িু ম না েকরন। আমাকদরকে র্রা তাকদর পকক্ষ থযন িম্ভর্ না 
হয়’। মুহাম্মদ র্কিন, ‘তারপর আসম এেমুকো েঙ্কর সনিাম এর্ং েঙ্করগুকিা র্ার্মান টযাঙ্কগুকিার সদকে 
েুাঁক়ি মারিাম’। সতসন এেমুকো েঙ্কর সনকক্ষপ েকরকেন। এেমুকো েঙ্কর েী েরকর্ আসিসট টযাকঙ্কর? 

থিগুকিাকে সর্েি েকর থদকর্? েী েরকর্ মাে এেমুকো েঙ্কর? সতসন র্কিন,  ‘টযাঙ্কগুকিা থয রািা সদকয় 
আিসেকিা থিসট সেকিা িরু ও এর্ক়িা-কের্ক়িা। িেম টযাঙ্কসট এস কয় আিসেকিা এর্ং হোৎ তা উকে 
থ কিা। আমরা রু্ঝকতই পাসর সন েীভাকর্ তা উকে থ কিা। সদ্বতীয় টযাঙ্কসটর উপর আমরা োাঁচ সনকক্ষপ 
েরিাম। টযাকঙ্কর চািে ভার্কিা টযাকঙ্কর সনকচ মাইন পক়িকে। তাই থি তার টযাঙ্ক মাঝপে থেকে িসরকয় 
থনয়ার থচিা েরকিা। সেন্তু মাঝপে থেকে িকর স কয় ভারিাময রক্ষা েরকত পারকিা না। ফকি টযাঙ্কসট 
রািার পাকি োত হকয় প়িকিা এর্ং চিাচকি িসতর্ন্ধে হকয় দাাঁ়িাকিা। অনযানয টযাঙ্ক ও যুদ্ধযাকনর জনয 
পে র্ন্ধ হকয় থ কিা। তখন েী ঘটকিা? এেসট টযাঙ্ক ো়িা অনযানয টযাকঙ্কর ির্াই থর্সরকয় একিা, িাদা 
পতাো থর্র েরকিা এর্ং আত্মিমপবকণর ভসেকত হাত উাঁচু েরকিা। েীভাকর্ এটা ঘটকিা? মুজাসহদকদর 
সনেট থতা টযাঙ্কসর্ধ্বংিী থোকনা োমান সেকিা না, অস্ত্র সেকিা না এর্ং সেেু সেকিা না। শুরু্ এেমুকো 
েঙ্কর। সর্িাি অসভযাকনর সর্রুকদ্ধ মাে এেমুকো েঙ্কর। 

ভার্কত েী আশ্চযব িাক ! সেন্তু িতয থতা এই-ই। আল্লাহপাে থতা অিতয র্কিন না এর্ং অনেবে িসতশ্রুসত 
থদন না। সখয়াি মুহাম্মদ র্কিন, ‘আফ াসনিাকন মুজাসহদকদর োকে টযাঙ্কসর্ধ্বংিী থোকনা োমান সেকিা 
না, থ ািা সেকিা না। তখন আমরা এেসট টযাকঙ্ক পাঁয়সেিসট টযাঙ্কসর্ধ্বংিী থ ািা ও এে হাজারসট থর্ামা 
থপিাম’। 

এটা েী েকর হকিা? মানুষ আিকি েী েরকত পাকর? মানুষ থের্ি মার্যম; থি মার্যকম তাাঁর পূর্বসনর্বাসরত 
সিদ্ধাি র্াির্াসয়ত েকরন। আর আল্লাহপাে মানুষকে এভাকর্ই িম্মাসনত েকরন। র্িা হয় এর্ং খযাসত 
েস়িকয় পক়ি, অমুে আল্লাহর দীনকে িমুন্নত েকরকেন, আল্লাহর দীনকে সর্জয়ী েকরকেন। অমুে 
আফ াসনিাকন সজহাদ েকরকেন এর্ং অমুে আল্লাহর পকে িাহাদাতর্রণ েকরকেন। অমুে সর্িটা 
েসমউসনস্টকে হতযা েকরকেন, তাকদরকে জাহান্নাকম পাসেকয়কেন। সেন্তু তারাই সে েসমউসনস্টকদর হতযা 
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েকরকেন? না, িেৃতপকক্ষ আল্লাহপাে তাকদরকে হতযা েকরকেন। আিমান-জসমন িৃসির পঞ্চাি র্ের 
পূকর্ব আল্লাহপাে এই সিদ্ধাি সিকখ থরকখসেকিন। সতসন সিকখ থরকখসেকিন থয, েসমউসনস্ট রহমত গুি 
আরু্ িার্াকর্র হাকত সনহত হকর্। হযাাঁ, এমনই সিসখত সেকিা। আপনারা থের্ি মার্যম এর্ং থিির্ 

সিদ্ধাকির র্াির্ায়নোরী। আল্লাহপাে আপনাকদর মার্যকমই তাাঁর সিদ্ধাকির র্াির্ রূপ থদন এর্ং 
আপনাকদর িম্মাসনত েকরন। থযকহতু আপনারা ইিিাকমর পতাো র্ারণ েকরন এর্ং দীনকে িমুন্নত 
রাকখন। র্িা হয়, অমুে সর্জয়ী হকয়কেন। আিকি আল্লাহপােই তাাঁকে সর্জয়ী েকরকেন এর্ং িত্রুকদর 
ধ্বংি েকরকেন 

 َوَما النَّْصُر إَِلَّ ِمْ  ِعنِد الََّ ُِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيمِ 

‘সর্জয় থের্ি মহাপরাক্রমিািী িজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আকি’। [িুরা আকি ইমরানঃ আয়াত 
১২৬] 

َِ  ذَا الَِّذي يَنُصُرُكم ِم   بَْعِدهِ   إِن يَنُصْرُكُم الََّ ُُ َََِل َغاِلَب لَُكْم ۖ َوإِن يَْخذُْلُكْم َِ

‘আল্লাহপাে থতামাকদরকে িাহাযয েরকি থতামাকদর ওপর সর্জয়ী হওয়ার থেউ োেকর্ না। আর সতসন 

থতামাকদরকে িাহাযয না েরকি, সতসন ো়িা আর থে এমন আকে থয থতামাকদর িাহাযয েরকর্?’ [িুরা 
আকি ইমরানঃ আয়াত ১৬০] 

এর্ং যুকদ্ধর ময়দাকন সিনযিংখযা েমকর্সি হওয়া মকন হওয়াও আল্লাহপাকের েুদরত। নর্ী েসরম 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এর্ং মুিিমানকদর দৃসিকত োকফরকদর িংখযা েম মকন হকয়কে এর্ং 
োকফরকদর থচাকখ মুিিমানকদর িংখযা থর্সি মকন হকয়কে। আর্ার উভয় দিই উভয় দিকে েম িংখযে 
থদকখকে। থেকনা এমনসট হকয়কে? যাকত আল্লাহপাে তাাঁর অেীোর র্াির্ েরকত পাকরন। 

يًَل ۖ َولَْو أَرَ  َِ دُورِ إِْذ يُِريَكُهُم الََّ ُُ ِِ  َمنَاِمَك قَ يٌم بِذَاِت الصُّ َِ ِك َّ الََّ َُ َسَََّم ۗ إِنَّ ُُ َع
َْتُْم َولَتَنَاَزْعتُْم ِِ  اْْلَْمِر َولَٰ  اَكُهْم َكثِيًرا لَّفَِش

‘স্মরণ েরুন, আল্লাহ আপনাকে স্বকপ্ন থদসখকয়সেকিন থয তারা িংখযায় অল্প। যসদ আপনাকে থদখাকতন 
থয তারা িংখযায় অসর্ে তাহকি থতামরা িাহি হাসরকয় থফিকত এর্ং যুদ্ধ-সর্ষকয় সনকজকদর মকর্য সর্করার্ 
িৃসি েরকত, সেন্তু আল্লাহ থতামাকদরকে রক্ষা েকরসেকিন। সনশ্চয় সতসন অিকর যা আকে থি িম্বকন্ধ 
সর্কিষভাকর্ অর্সহত’। [িুরা আনফািঃ আয়াত ৪৩] 

يًَل َويُ  َِ وُهْم إِِذ اْلتَقَْيتُْم ِِ  أَْعيُنُِكْم قَ ُِ ُُكْم ِِ  أَْعيُنِِهْم ِليَْقِِضَ  الََّ ُُ أَْمًرا َكاَن َمْفعُوًَل ۗ َوإِلَى الََّ ُِ تُْرَجُع اْْلُُمورُ َوإِْذ يُِريُك  َ َِ  قَ
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‘স্মরণ েকরা, যুখন থতামরা পরস্পকর িমু্মখীন হকয়সেকি তখন সতসন তাকদরকে থতামাকদর দৃসিকত স্বল্প 
িংখযে থদসখকয়সেকিন এর্ং থতামাকদরকে তাকদর দৃসিকত স্বল্প িংখযে থদসখকয়সেকিন, যা ঘটার সেকিা তা 
িম্পন্ন েরার জকনয। িমি সর্ষয় আল্লাহর সদকেই িতযার্সতবত হয়’। [িুরা আনফািঃ আয়াত ৪৪] 

ঘটনার্সি োর সদকে িতযার্সতবত হয়? হযাাঁ, আল্লাহর সদকে। চূ়িািরূকপ থে ির্ ঘটান? আল্লাহ। অমুে 
সর্চারে, অমুে িায়খ, অমুে আসমর, অমুে থনতা- েী েকরন তাাঁরা? তাাঁরা সে আল্লাহপাকের সিদ্ধািকে 
রসহত েরকত পাকরন? আল্লাহপাে যসদ সিকখ রাকখন, আপসন তাাঁকদর োকে থোন উচ্চ মযবাদার পদ পাকর্ন 
তাহকি তাাঁরা না চাইকিও আপসন আপনার পদ পাকর্ন। তাাঁরা আপনার িামকন দাাঁস়িকয় র্াাঁর্া সদকয়ও 

থোকনা সেেু েরকত পারকর্ন না। আল্লাহপাে সিদ্ধাি সনকয় থরকখকেন থয, আপসন মযবাদািীি পকদ 
অসর্সিত হকর্ন এর্ং আপনার পকদ র্হাি োেকর্ন। এই সিদ্ধাকির ফকি আপনার অজাকিই ির্ 
র্যর্িাপনা পাকে যাকর্। আপসন সেেুই রু্ঝকত পারকর্ন না েীভাকর্ েী হকচ্ছ। হযাাঁ, িমি সর্ষয় আল্লাহর 
সদকেই িতযার্সতবত হয়। আপনার হাকতও থোকনা সেেু থনই, আমার হাকতও থোকনা সেেু থনই। 

ْل ُسوًءا يُْجَز ب ُِِ َوََل يَِجْد ل َُُ ِم  ُِوِن الََّ  َِ ِ  أَْهِل اْلِكتَاِب ۗ َم  يَْع   ُِ َوِلي اا َوََل نَِصيًرالَّْيَس بِأََمانِيِ ُكْم َوََل أََمانِ 

‘থতামাকদর থখয়াি-খুসি ও সেতাসর্কদর থখয়াি-খুসি অনুিাকর থোকনা োজ হকর্ না। থেউ মন্দ েরকি 
তার িসতফি থি পাকর্ এর্ং আল্লাহ ো়িা থি সনকজর জকনয থোকনা অসভভার্ে র্া িহায় পাকর্ না’। 
[িুরা সনিাঃ আয়াত ১২৩] 

ির্সেেুর রাজত্ব আল্লাহর হাকত এর্ং িেি সর্ষয় তাাঁর সদকেই িতযার্সতবত হকর্। থি োরকণই 
আফ াসনিাকনর এইির্ ঘটনা- যা আপসন শুনকেন- র্াির্ ও িতয। থিখাকন যুদ্ধ অর্যাহত রকয়কে।। 

 

  

টীো- িীরাত থেকে সিক্ষা। 

১) র্দর উপতযোর থয-িািসট মসদনার সনেটর্তবী তা সনেট িাি। আর সর্পরীত সদে, থয- সদকে োকফর দি সেকিা 
তা দূর িাি। অনযসদকে সনম্নভূসম সদকয় অেবাৎ থিাসহত িা করর উপেূির্তবী পে সদকয় মক্কার সর্র্মবীকদর র্াসণসজযে 

োকফিা চকি যাসচ্ছকিা। 

২) অেবাৎ উভয় দিকে যুদ্ধ থক্ষকে িমকর্ত েরকিন। 
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৩) পাসেিান আফ ান িীমাির্তবী এিাো। এখাকন ১৯৮৭ িাকির ২০থি থম থেকে ১৩ই জুন পযবি যুদ্ধ হয়। এ-
যুকদ্ধ মুজাসহদকদর পকক্ষ থনতা ও েমাডার সেকিন জািািুসদ্দন হক্কাসন, মুহাম্মদ আকনায়ার ও আর্দুল্লাহ আয যাম এর্ং 
থিাসভকয়ত র্াসহনীর পকক্ষ থনতা ও েমাডার সেকিন র্সরি থগ্রামভ,  ভবাকচভ, নাসজরু্ল্লাহ ও মুহাম্মদ রসফ। এখাকন র্হু 
রুি থিনা হতাহত হয়। এই যুদ্ধ জাসজর যুদ্ধ নাকম পসরসচত। 
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[পর্ব ২] 
সজহাকদর োরামত 

 

আফ াসনিাকন সজহাকদর ময়দাকন এভাকর্ই োরামত িোি থপকয়কে। আপসন যসদ থিই সজহাকদর ময়দাকন 
স কয় োকেন তাহকি সনশ্চয় সেেু না সেেু থদকখকেন। থমৌিসর্ আরিািান আমাকে র্কিকেন, ‘আমাকদর 
িকে এেজন সেকিা তার নাম সেকিা র্াতুর। আসম তাকে থ ািা সনকক্ষপ েরকতই থদখতাম। সেন্তু তখন 
আমাকদর োকে েয়সটর থর্সি থ ািা সেকিা না। হোৎ িত্রু র্াসহনীর টযাঙ্ক আমাকদর উপর আক্রমণ েকর 
র্িকিা, আমরা িেম থ ািাসট সনকক্ষপ েরিাম এর্ং র্াতাকি সর্কফাসরত হকিা। এভাকর্ তৃতীয়সট… 
চতুেবসট এর্ং পঞ্চমসট। আল্লাহপাে আমাকদরকে িসতদান সদকয়কেন; আমাকদর পাাঁচসট থ ািাই সর্ফকি 

থ কিা’। 

আিকি আমাকদর িকে যারা সেকিা তাকদর অসর্োংকিরই যুকদ্ধর ভাকিা িসিক্ষণ সেকিা না। তারা থেউ 
িামসরে েকিজ থেকে আকি সন। মিসজকদর ইমাম েযাকেন হকয়কেন, থজনাকরি হকয়কেন। হযাাঁ, আহমদ 
িাহ মািউদ৪ োরু্ি সর্শ্বসর্দযািকয়র িকেৌিিসর্দযার সদ্বতীয় র্কষবর োে সেকিন। এখন সতসন রুি 
র্াসহনীর সর্রুকদ্ধ রুকখ দাস়িকয়কেন। ‘ইসিসনয়ার’ র্সির িকেৌিিসর্দযার িেম র্ষব থিষ েকর রুিকদর 
সর্রুকদ্ধ ঝাাঁসপকয় পক়িকেন। থহেমসতয়ার োরু্ি সর্শ্বসর্দযািকয়র িকেৌিিসর্দযা সর্ভাক  মাে থদ়ি র্ের 
সেকিন। তারপর সতসন রুিকদর সর্রুকদ্ধ যুদ্ধ থঘাষণা েকরকেন। তাাঁকদর থেউ সে িামসরে েকিজ থেকে 
থর্সরকয়কেন? না, তাাঁরা থেউ িামসরে েকিজ থেকে পাি েকরন সন। িায়খ জািাি উসদ্দন থোন িামসরে 
েকিজ থেকে পাি েকরকেন? সতসন থতা মিসজদ থেকে একিকেন। সতসন থোকনা এে মিসজকদর ইমাম 
সেকিন। এাঁরা ির্াই দীসন মাদরািার সিক্ষে র্া োে সেকিন। আল্লাহপাে তাাঁকদর জকনয সনর্বারণ েকর 

সদকয়কেন, তাাঁরা রুি র্াসহনীর থমাোকর্িা েরকর্। তাই তাাঁরা এখন থজনাকরি হকয় থ কেন। এখন তাাঁকদর 
োউকে োউকে রুি থিনার্াসহনী থজনাকরি র্কি িকম্বার্ন েকর। থজনাকরি অমুে, থজনাকরি তমুে। 

আরিািান র্কিন, ‘আমাকদর পাাঁচসট থ ািাই র্াতাকি সর্কফাসরত হকিা এর্ং সর্ফকি থ কিা। এেসটমাে 
থ ািা আমাকদর হাকত রইকিা এর্ং আমরা হতরু্সদ্ধ হকয় থ িাম। আসম র্াতুরকে র্িিাম, তুসম এই 
থ ািাসট সনকক্ষপ েরকর্ না, এসট থরকখ দাও। আমরা দুই রাোত ‘িািাতুি হাজত’ পক়ি আল্লাহর োকে 
থদায়া েরর্। তুসম আল্লাহর ওপর সনভবর েকরা। তারপর আমরা দুই রাোত নামায আদায় েরিাম এর্ং 
আল্লাহর োকে থদায়া েরিাম। র্াতুর আমাকে সজকজ্ঞি েরকিা, র্হকরর থোন  াস়িসটর ওপর এই থ ািা 
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সনকক্ষপ েরকর্া। আসম তাকে থদসখকয় সদকয় র্িিাম, তুসম ওই থর্িামসরে  াস়িসটর ওপর থ ািাসট সনকক্ষপ 
েকরা। থি র্িকিা, থেকনা? আসম র্িিাম, আমরা ঐ থর্িামসরে  াস়িসট জ্বাসিকয় থদর্।  াস়ির মাসিে 
 াস়িসটকে থিনার্াসহনীর িকে পাসেকয়কেন, সনশ্চয় একত রহিয রকয়কে। র্াতুর থ ািাসট সনকক্ষপ েরকিা 
এর্ং তা ঐ থর্িামসরে  াস়িসটর ওপর স কয় প়িকিা। আিকি ঐ থর্িামসরে  াস়িসটর িকে এেসট িসর 
সেকিা এর্ং তাকত থর্াঝাই েরা সেকিা থ ািার্ারুদ ও সর্কফারে। থ ািা সনকক্ষকপর ফকি থ ািার্ারুদ ও 
সর্কফারে দ্রর্য এেিকে জ্বকি উেকিা এর্ং ভয়ার্হভাকর্ সর্কফাসরত হকিা। িসরর থ ািার্ারুদ সেটকে 
স কয় অনযানয জায় ায় প়িকত িা কিা’। আপসন ভারু্ন থতা একত েতসট টযাঙ্ক ও অস্ত্রর্াহী যান ধ্বংি 
হকয়কে? আরিািান আমাকে র্কিকেন এর্ং সতসন িতযই র্কিকেন, ‘এেসট থ ািার আঘাকত আসিসট টযাঙ্ক 
ও অস্ত্রর্াহী যান ধ্বংি হকয়কে’। এটা থতা মানুকষর োজ নয়। 

এে মুহূকতব িত্রু দিসটর ির্ িসি ধ্বংি হকয় থ কিা। আরিািান আমাকে র্কিন, ‘টযাঙ্কগুকিা 
আমাকদরকে জীসর্ত র্রার জকনয এস কয় আিসেকিা। তখন আমরা আল্লাহর দরর্াকর োেুসত-সমনসত 
েরিাম, োন্নাোসট েরিাম। আমরা থদায়া েরিাম, সতসন থযকনা আমাকদর ওপর িত্রুকদর চাসপকয় না 
থদন এর্ং তারা থযকনা আমাকদরকে জীসর্ত র্রকত না পাকর’। আরিািান র্কিন, ‘আফ ান যুকদ্ধর 
ময়দাকন আমরা িত্রু র্াসহনীর টযাকঙ্কর ওপর থ ািা সর্কফাসরত হকত থদখতাম। সেন্তু থিগুকিা থোন 
র্রকনর থ ািা সেকিা তা আমরা জানতাম না। আমরা ো়িা থিখাকন আর থোকনা মানুষও সেকিা না। 
োরা এইির্  িা সনকক্ষপ েরকতা তাও আমরা জানতাম না। সজহাকদর শুরুর সদকে এই র্রকনর ঘটনা 
িায়ই ঘটকতা। আমরা ো়িা ময়দাকন আর থেউ থনই, অেচ িত্রু র্াসহনীর টযাকঙ্কর ওপর থ ািা র্সষবত 
হকচ্ছ’। 

আল্লাহপােই িত্রুকদর টযাঙ্কগুকিা ধ্বংি েকরকেন এর্ং তাকদরকে পরাসজত েকরকেন। মুজাসহদকদর োকে 
এেসটও টযাঙ্কসর্ধ্বংিী োমান থনই, অেচ তাাঁরা যুকদ্ধ সর্জয়ী হকয়কেন। েীভাকর্ এটা িম্ভর্ হকিা? হযাাঁ 
আল্লাহ থতা িতযই র্কিকেন, ‘থতামরা তাকদরকে হতযা েকরা সন, আল্লাহই তাকদরকে হতযা েকরকেন। 
এর্ং তুসম যখন সনকক্ষপ েকরসেকি তখন তুসম সনকক্ষপ েকরা সন, আল্লাহপােই সনকক্ষপ েকরসেকিন’। 
েখকনা েখকনা এেসটমাে গুসি টযাকঙ্কর থদয়াি থভদ েকর টযাকঙ্কর থভতর চািেকে আঘাত েকরকে এর্ং 
চািে সনহত হকয়কে। ফকি টযাঙ্কসট মুজাসহদকদর হি ত হকয়কে। এেসট গুসি েীভাকর্ টযাকঙ্কর থদয়াি 
থভদ েরকিা? েী আসজর্! হায় আল্লাহ, েীভাকর্ এটা িম্ভর্! গুি মুহাম্মদ এের্ার রাকতর থর্িা 
মুজাসহদকদর ঘাাঁসটকত সফরসেকিন। রাকতর অন্ধোকর সতসন পে হাসরকয় থফিকিন। হোৎ সতসন এে 
জায় ায় আকিা থদখকত থপকিন এর্ং থিখাকন িকর্ি েরকিন। িকর্ি েকরই সতসন হতভম্ব হকয় থ কিন। 
আিকি থিটা সেকিা েসমউসনস্ট রুি থিনার্াসহনীর ঘাাঁসট। রুি থিনা েমাডার তাাঁকে র্কর থফিকিা এর্ং 
র্িকিা, আমরা থতামাকে হতযা েরকর্া। গুি মুহাম্মদ র্িকিন, েকরা হতযা! রুি েমাডার র্িকিা, তার 
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আক  আসম থতামাকে এেসট িশ্ন সজকজ্ঞি েরকত চাই। গুি মুহাম্মদ র্িকিন, িমিযা থনই, িশ্ন েকরা। 
রুি েমাডার র্িকিা, েীভাকর্ থতামাকদর থোকটা এেসট গুসি আমাকদর টযাঙ্ক থভদ েকর? গুি মুহাম্মদ 
র্িকিন, শুরু্ এেসট গুসিই নয়, আমরা যসদ থতামাকদর টযাকঙ্কর উপর এেসট পােরও সনকক্ষপ েসর তরু্ও 
তা থতামাকদর টযাঙ্ক থভদ েরকর্। রুি েমাডার িুকযা  হাতো়িা েরকত চায় সন। থি র্িকিা, সেে আকে। 
এখাকন টযাঙ্ক আকে, থদসখ তুসম েী েরকত পাকরা। থি সিসনেকদর এেসত টযাঙ্ক সনকয় আিার জকনয সনকদবি 
সদকিা। সিসনেরা টযাঙ্ক র্াইকর সনকয় একিা। রুি েমাডার গুি মুহাম্মদকে র্িকিা, এর্ার যাও, পাের 

সনকক্ষপ েকরা, আমরা থদসখ েীভাকর্ থতামার পাের টযাঙ্ক থভদ েকর। গুি মুহাম্মদ র্িকিন, আমাকে দুই 
রাোত নামায প়িার িুকযা  দাও। রুি েমাডার র্িকিা, সেে আকে, নামায পক়ি নাও। গুি মুহাম্মদ 
দুই রাোত নামায প়িকিন এর্ং অকনক্ষণ থিজদায় পক়ি োেকিন। সতসন থদায়ায় র্িকিন, থহ রর্, থহ 
আল্লাহ, তুসম জাকনা আমাকদর গুসি  টযাঙ্ক থভদ েরকত পাকর না, আমাকদর মাসটর সেি র্া পােরও টযাঙ্ক 

থভদ েরকত পাকর না। আমরা থতামার িত্রুকদরকে ভয় থদখাকনার জকনযই এেো র্কিসে। থহ আল্লাহ, 

তুসম আমাকদরকে িজ্জা সদকয়া না, আমাকদরকে থহয় েকরা না। থহ আল্লাহ, তুসম মুজাসহদকদর থহয় েকরা 
না। সতসন আকরা অকনে সেেু র্িকিন, োেুসত-সমনসত েরকিন এর্ং থদায়া েরকিন এর্ং থদায়া দীঘব 
েরকিন।  তারপর িািাম থফরাকিন। এেমুকো েঙ্কর ও মাসট সনকিন। সতনর্ার সর্িসমল্লাহ প়িকিন এর্ং 
হাকতর েঙ্কর ও মাসট টযাকঙ্কর সদকে েুাঁক়ি মারকিন। িকে িকে টযাকঙ্ক আগুন র্কর থ কিা। হযাাঁ, িতযিতযই 
টযাকঙ্ক আগুন র্কর থ কিা। রুি েমাডার র্িকিা, সেে আকে তুসম এখন সনরাপকদ চকি যাও, তা না হকি 
টযাকঙ্কর িকে আমাকদরকেও জ্বাসিকয় সদকত পাকরা। িম্মাকনর িকেই তারা গুি মুহাম্মদকে থেক়ি সদকিা। 
আসম জাসন না তারা তাাঁকে োিািসনেভ সদকয়সেকিা সে-না এর্ং অসভর্াদন জাসনকয়সেকিা সে-না। তারা 
তাাঁকে র্িকিা তুসম সনরাপকদ চকি যাও। আমরা থযভাকর্ আসে থিভাকর্ই োেকর্া। আমরা সিরকের িকেই 
োেকর্া। সিরসে আমাকদর জনয যকেি। আল্লাহ থতা িতযই র্কিকেন, ‘থতামরা তাকদরকে হতযা েকরা সন, 

সেন্তু আল্লাহ তাকদরকে হতযা েকরকেন’। 

আমরা ভাইকয়রা, আিকি আফ াসনিাকন যা ঘকেকে, মানর্মসিে তা েরু্ি েরকর্ না। আিকি আফ ান 

থযাদ্ধাকদরকে থেউ িহায়তা েকর সন। আরর্রা তাকদরকে চার র্ের পর সচকনকে। ১৯৮২ র্া ১৯৮৩ 
িাকির পর আরর্রা তাকদর থখাাঁজ-খর্র সনকয়কে। আরর্রা তাকদরকে েী সদকয়কে? েী সদকয়কে আরর্রা 
তাকদরকে? আমার মকন হয়, ১৯৮৩ িাকির সদকে তাকদরকে দি সমসিয়ন ডিার থদয়া হকয়সেকিা। েী 
মূিয আকে দি সমসিয়ন ডিাকরর? থযখাকন রুি র্াসহনী িসতসদন খরচ েকরকে ৪৩ সমসিয়ন ডিার। আর 
মুজাসহদরা পাাঁচ র্েকর থপকয়কেন মাে দি সমসিয়ন ডিার। এটা থেমন র্যাপার? আপসন যসদ রুি র্াসহনীর 

সর্রুকদ্ধ মুজাসহদকদর সর্জকয়র থক্ষকে আল্লাহর েুদরত ও তাাঁর র্ক়িা র্ক়িা োরামত- যা এই িতাব্দীকত 
আফ াসনিাকন ঘকটকে- রু্ঝকত চান, তাহকি আপনাকে আফ ান যুদ্ধকে ইরাে-ইরান যুকদ্ধর িকে তুিনা 
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েরকত হকর্। ইরাে-ইরান যুকদ্ধ আরকর্র অেবনীসতকে ধ্বংি েকর সদকয়সেকিা। তারা যখন যুকদ্ধ থযা  
থদয় তখন তাকদর োকে সেকিা িায় ৫৫ সর্সিয়ন ডিার। আরর্রা তাকদরকে িদান েকর িায় ৫৪ 

সর্সিয়ন ডিার। আর এখন তাকদর ওপর ঋণ রকয়কে ৫৩ সর্সিয়ন ডিার। টাোর এই অঙ্ক সে আপনার 
সর্শ্বাি হয়? গুরুত্বপূণব সর্ষয় এই থয, এখন পযবি ইরাে-ইরান যুকদ্ধ থয োল্পসনে অকঙ্কর টাো খরচ 
হকয়কে তা এে িাখ সমসিয়ন ডিার োস়িকয় থ কে। েী তারা েকরকে? র্যােবতা ো়িা থতা তাকদর সেেু 
অসজবত হয় সন। েুকয়কতর জকনয অর্িয দুসট আনকন্দর সর্ষয় আকে। ইরাকের সর্জয়ও থতা র্যােবতায় 
পযবর্সিত হকয়কে। েী তারা েকরকে? 

নয় র্ের যুদ্ধ েরার পরও থেউ নয় সেকিাসমটারও এস কয় থযকত পাকর সন। এরাও পাকর সন, ওরাও পাকর 
সন। পসশ্চমাকদর এমন থোকনা অস্ত্র থনউ যা তারা তাকদর ভূসমকত র্যর্হার েকর সন। থেকনা তারা এটা 
েকরকে? ইরাে-ইরাকনর যুদ্ধ থ াটা পৃসের্ীর অেবনীসতকে না়িা সদকয়কে। আর এই আফ ান মুজাসহদরা 
আল্লাহর সমিসেন। তাাঁকদর থতা সেেুই থনই। তাকদরকে এেটা সমিাইি র্া এেটা থক্ষপনাস্ত্র সদকি িারা 
দুসনয়ার েী ক্ষসত হকয় যায়? এেসটমাে সমিাইি, এেসট মাে থক্ষপণাস্ত্র সদকি েী ক্ষসত হয় তাকদর? একত 
সে দুসনয়ার অেবনীসত ধ্বংি হকয় যায়? এেটা থক্ষপণাকস্ত্রর দাম েকতা? ৭০ হাজার ডিার। 

আল্লাহর মুসজযা র্া র্ক়িা োরামত- থযগুকিা আফ াসনিাকন িংঘসটত হকয়কে-মানুকষর জ্ঞাকনর পকক্ষ তা 
েরু্ি েরা িম্ভর্ নয়। রাসিয়া পরাসজত হকয় আফ াসনিান থেকে পাসিকয় না থযকতা, থ াটা দুসনয়া যসদ 
রাসিয়ার িাঞ্ছনা, সর্পযবয়, পরাজয় আর র্যেব হকয় হকয় পাসিকয় যাওয়া না থদখকতা তাহকি তারা এইির্ 

মুসজযা আর োরামত সর্শ্বাি েরকতা না। আল্লাহই সনর্বাসরত সর্ষয় র্াির্াসয়ত েকরন। যার িকে আল্লাহ 
থনই থিই র্ক়িা সমিসেন। আল্লাহর েিম, আল্লাহপাে েকতা িতযই না র্কিকেন- 

َِ  ذَا الَِّذي يَنُصُرُكم ِم   بَْعِدهِ   إِن يَنُصْرُكُم الََّ ُُ َََِل َغاِلَب لَُكْم ۖ َوإِن يَْخذُْلُكْم َِ

‘আল্লাহপাে থতামাকদরকে িাহাযয েরকি থতামাকদর ওপর সর্জয়ী হওয়ার থেউ োেকর্ না। আর সতসন 

থতামাকদরকে িাহাযয না েরকি, সতসন ো়িা আর থে এমন আকে থয থতামাকদরকে িাহাযয েরকর্?’ [িুরা 
আকি ইমরানঃ আয়াত ৬০] 

আল্লাহপাে তাাঁকদরকে িাহাযয েরকি থে তাাঁকদরকে পরাসজত েরকর্? আকমসরো, রাসিয়া না-সে 

অনযকেউ? আর আল্লাহপাে িাহাযয না েরকি োকরা িাহাযয োকজ আিকর্ না। সেন্তু মুসমনরা থতা 
আল্লাহর ওপরই ভরিা েকরন। আল্লাহই তাাঁকদর িহায়। িুতরাং মীমাংিা আল্লাহরই হাকত, শুরুকতও 
এর্ং থিকষও। 
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র্দকরর যুদ্ধই এই িাক্ষয র্হন েকর। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম স্বকপ্ন এে দূতকে থদখকত 
থপকিন। দূত তাাঁকে র্িকিন, আপনারা যুকদ্ধ থর্সরকয় প়ুিন। আল্লাহপাে আপনাকদরকে িসতশ্রুসত 
সদকয়কেন থয, দুইসট েিযাকণর এেসট েিযাণ অের্া দুইসট দকির এেসট দি আপনাকদর আয়ত্তার্ীন হকর্। 
রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম শুনকত থপকিন আরু্ িুসফয়াকনর োকফিা িাম থেকে সফকর আিকে। 
তারা মসদনার সনেট এিাো সদকয় মক্কায় যাকর্। এই োকফিায় রকয়কে সেি জন র্া চসল্লি জন থিাে 
এর্ং তাকদর িকে রকয়কে সেিসমি ও অনযানয িামগ্রী থর্াঝাই এে হাজারসট উট। এই োকফিায় মক্কার 
িমি েুরাইি অংিীদার। এমন থোকনা েুরাইি নারী-পুরুষ সেকিা না যার অংি এই োকফিায় সেকিা 
না। তারা োকফরকদর িরদার আরু্ িুফ য়াকনর থনতৃবকত্ব এস কয় আিকে। েুরাইিকদর এই র্াসণজয আর 
র্াসণসজযে পুাঁসজই সেকিা তাকদর মূি িসি। এই িসির োরকনই তারা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম ও িাহাসর্কদর উৎপী়িন েকর মক্কা থেকে তাস়িকয় সদকত থপকরসেকিা। 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িাহাসর্কদরকে র্িকিন, ‘থতামরা থর্র হও, আল্লাহপাে থতা এইির্ 
মাি হি ত েকর থদকর্ন’। থোকনা থোকনা িাহাসর্ র্িকিন, ‘ইয়া রািুিুল্লাহ, আমাকদর থিায়াসর থতা 
মসদনার র্াইকর গ্রাম এিাোয়। আমরা েীভাকর্ তাকদর থমাোকর্িায় থর্র হকর্া?’ সেন্তু থি-িময় মসদনার 
র্াইকর থেকে িওয়াসর একন আরু্ িুফ য়াকনর োকফিার থমাোকর্িায় থর্র হওয়ার িময় সেকিা না। তাই 
রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘যাকদর থিায়াসর এখাকন উপসিত আকে তারা আমার িকে 
থর্র হও, আর যাকদর থিায়াসর এখাকন থনই তারা আমাকদর িকে থর্র হকয়া না’। যাাঁরা থি িমকয় িস্তুত 
হকত পারকিন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাাঁকদরকে সনকয় আরু্ িুফ য়াকনর র্াসণসজযে 
োকফিার থমাোকর্িায় থর্র হকিন। আরু্ িুফ য়ান ‘আইকন যুরো’ নামে িাকন থপৌঁেকি এে র্যসি তাাঁকে 
এই িংর্াদ সদকিা থয রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকদর এ-োকফিার অকপক্ষা েরকেন। 
আরু্ িুফ য়ান িতেবতামূিে র্যর্িা গ্রহণ েরকিন। সতসন তাাঁর িামকন গুপ্তচর সনকয়া  েরকিন। এসদকে 
রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্াির্াি সর্ন আমর ও অনয এে র্যসিকে থিই এিাোর থ াপন 

িংর্াদ আনার জকনয পাোকিন। তাাঁরা এে র্যসিকে থপকিন যার নাম সেকিা মাজসদ সর্ন আমর। তারপর 
আরু্ িুফ য়ান যখন মাজসদ সর্ন আমকরর পাি সদকয় থ কিন, তাকে সজকজ্ঞি েরকিন, ‘তুসম সে এই 
এিাোয় থোকনা থিাে থদকখকো?’ মাজসদ সর্ন আমর র্িকিা, ‘না, তকর্ দুইজনকে তাকদর পাকে পাসন 
পান েরকত থদকখসে’। আরু্ িুফ য়ান সেকিন চতুর ও রু্সদ্ধমান।সতসন মাজসদকে সজকজ্ঞি েরকিন, তারা 
তাকদর উটকে থোোয় র্সিকয়সেকিা? মাজসদ র্িকিা, ঐ থতা ওখাকন। আরু্ িুফ য়ান এস কয় থ কিন এর্ং 
উকটর র্িার সচহ্ন ও উকটর মি থদখকত থপকিন। সতসন থিখাকন থখজুকরর সর্সচ থপকিন। এির্ থদকখ 
র্িকিন, ‘আল্লাহর েিম, এটা ইয়ািসরকর্র খাদয। তাহকি এটা িতয থয মুহাম্মদ আমাকদর োকফিার 
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থমাোকর্িা েরকত চায়’। সতসন োকফিার  সতপে ঘুসরকয় সদকিন। থিাসহত িা করর উপেূির্তবী এিাোর 
সদকে এস কয় থ কিন এর্ং অনয পে র্রকিন। ফকি সতসন োকফিা সনকয় থর্াঁকচ থ কিন। 

সেন্তু গুরুত্বপূণব সর্ষয় এই থয, োকফিা সনকয় পাসিকয় যাওয়ার আক  সতসন যখন জানকত পারকিন রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকদর থমাোকর্িায় এস কয় আিকেন তখন সতসন দমদম সর্ন আমর 
নামে এে থর্দুইনকে সর্ি সমিোি থিানার সর্সনমকয় ভা়িা েরকিন। সতসন দমদমকে এই র্যাপাকর 
রাসজ েরাকিন থয, থি মক্কায় েুরাইি থ ােকে স কয় র্িকর্, থতামাকদর োকফিা সর্পকদ পক়িকে। এই 
র্দমাইি দমদম েরকিা সে, ভয়ার্হ সর্পকদর িকঙ্কতিরূপ তার উকটর নাে-োন থেকট থফিকিা, হাওদাসট 

উকো েকর উকটর সপকে র্িাকিা এর্ং তার পসরকর্য় র্কস্ত্রর িামকন ও সপেকন সোঁক়ি থফিকিা। যখন থি 
মক্কায় িকর্ি েরকিা- থ াটা ন রীকত হইচই পক়ি থ কিা। থি উপতযোয় দাাঁস়িকয় থঘাষণা েরকিা, ‘থহ 
েুরাইি থ াে, ভয়ার্হ সর্পদ! ভয়ার্হ সর্পদ! মুহাম্মদ ও তাাঁর িেীরা থতামাকদর োকফিাকে পাে়িাও 
েরকত চায়’। 

——————————————————————————– 

টীো- িীরাত থেকে সিক্ষা। 

  

৪) আহমদ িাহ মািউদ ১৯৫৩ িাকির ২রা জানুয়াসর পানসিকরর জানোিাে এিাোর র্াজারে গ্রাকম জন্মগ্রহণ। 
তাাঁর র্ার্া থদাি মুহাম্মদ খান আফ ান রয়যাি আসমবকত েকনবি সেকিন। আহমদ িাহ োরু্ি সর্শ্বসর্দযািয় থেকে 
িকেৌিিসর্দযায় সডসগ্র অজবন েকরন। সতসন পিতু ো়িাও ফরাসি, ফাসিব, উদুব ভাকিা র্িকত পারকতন এর্ং ইংকরসজ 
ভাকিা প়িকত পারকতন। সর্শ্বসর্দযািকয় োোোিীন জসময়ত ইিিাসমর োে িং েন িয মান-ই থজাওয়ানান-ই 
মুিিমান (Organization of Muslim Youth)- এ যুি হন। তখন জসময়কত ইিিাসমর িভাপসত সেকিন অর্যাপে 
রু্রহান উসদ্দন রব্বাসন। ১৯৭৫ িাকির সদকে জসময়কত ইিিাসম ও গুিরু্সদ্দন থহেমসতয়াকরর থনতৃত্বার্ীন সহয কর্ 
ইিিাসমর মকর্য সর্করার্ শুরু। এ-িময় সহয কর্ ইিিাসমর েমবীরা আহমদ িাহকে হতযা েরার থচিা েকর। ১৯৭৮ 
িাকির ২৭ এসিি সপপিস্ থডকমাক্রযাসটে পাসটব অর্ আফ াসনিান (মার্ক্বর্াদী) এর্ং থিনার্াসহনীর এেসট দি 
থিসিকডন্ট দাউদ খানকে হতযা েকর রাষ্ট্রক্ষমতা দখি েকর। তারা িমাজতকন্ত্রর সর্িার এর্ং থিভাকর্ নীসত সনর্বারণ 
েরকত চাইকি থদকির ইিিাসম দিগুকিার িাকে সর্করার্ িৃসি হয়। এ-িময় িমাজতন্ত্রী থিনাকদর হাকত িারাকদি 

পঞ্চাি হাজার থেকে এে িাখ মানুষ সনহত হয়। ১৯৭৯ িাকি ২৪ সট িকদকি িংঘাত শুরু হয়। অকর্বকের থর্সি 
সিসনে থিনার্াসহনীর থেকে পাসিকয় যায়। ৬ই জুিাই আহমদ িাহ মািউদ পানসিকর িরোকরর সর্রুকদ্ধ িসতকরার্ 
 ক়ি থতাকিন। িমু্মখ যুকদ্ধ িফি না হকয় থ সরিা যুদ্ধ শুরু েরার সিদ্ধাি থনন। এ-র্েকরই ২৪ থি সডকিম্বর থিাসভকয়ত 
ইউসনয়ন আফ ান িরোরকে সটসেকয় রাখার জকনয থিনা থিরণ েকর। িরোরসর্করার্ীকদর তারা সনসর্বচাকর হতযা 
েরকত োকে। আহমদ িাহ থিাসভকয়ত র্াসহনীর সর্রুকদ্ধ থ সরিা যুদ্ধ চাসিকয় থযকত োকেন এর্ং িসতকরার্ যুকদ্ধর 



সিরাত থেকে সিক্ষা 17 
 

থেন্দ্রীয় চসরে হকয় উকেন। ১৯৮৯ িাকির ১৫ থফব্রুয়াসর রুি র্াসহনী আফ াসনিান তযা  েকর। তারপরও  সপপিস্ 
থডকমাক্রযাসটে পাসটবর িরোর মুজাসহদকদর সর্রুকদ্ধ যুদ্ধ চাসিকয় থযকত োকে। আহমদ িাহ িরোরসর্করার্ী ি়িাই 

অর্যাহত রাকখন। থদকি চরম দুরার্িা সর্রাজমান থরকখ ১৯৯২ িাকি ১৭ই এসিি এ-িরোর ক্ষমতা তযা  েকর। ২৪ 
থি এসিি থপকিায়াকর িমাজতন্ত্রসর্করার্ী দিগুকিার মকর্য িাসি ও ক্ষমতার্ন্টন চুসি িম্পাসদত হয়। এ-চুসিকত 
আহমদ িাহ মািউদকে িসতরক্ষামন্ত্রী ও গুলু্বসদ্দন থহেমসতয়ারকে ির্ানমন্ত্রী েরা হয়। সেন্তু থহেমসতয়ার এ চুসি 
িতযাখযান েকরন। পকর অর্িয সতসন ির্ানমন্ত্রীর দাসয়ত্ব গ্রহণ েকরন। ২৭থি থিকেম্বর তাকির্ান ক্ষমতা দখি েকর। 
এ-িময় থিসিকডন্ট সেকিন সহয কর্ ইিিাসমর গুিরু্সদ্দন থহেমসতয়ার। তাকির্ান ক্ষমতা দখকির পর থিসিকডন্ট হন 
থমাল্লা মুহাম্মদ উমর এর্ং িয়ার্ানমন্ত্রী হন থমাল্লা রু্রহান উসদ্দন। আহমদ িাহ মািউদ তখকনা িসতরক্ষামন্ত্রী। সেন্তু 
থহেমসতয়ার ও তাকির্ান থনতাকদর িকে তাাঁর সর্করার্ অর্যাহত সেকিা এর্ং সতসন তাকির্ান িোকরর সর্রুকদ্ধ যুদ্ধ 
চাসিকয় থ কেন। যসদও তাাঁরা উভয়ই তাকির্ান িরোরসর্করার্ী উত্তরাঞ্চিীয় থজাকট সেকিন। 

২০০১ িাকির ৯ই থিকেম্বর (টুইন টাওয়াকর হামিার মাে দুই সদন আক ) উত্তর আফ াসনিানর তাখার িকদকি খাজা 
র্াহাউসদ্দন এিাোয় আত্মঘাসত হামিায় আহমদ িাহ মািউদ সনহত হন। এ হামিার জকনয আি-োকয়দাকে অসভযুি 
েরা হয়। োরণ ওিামা সর্ন িাকদকনর িকে তাাঁর সর্করার্ সেকিা। এর আক  র্হুর্ার থেসজসর্, আইএিআই আফ ান 
েসমউসনস্ট থেএইচএসড, তাকির্ান ও আি-োকয়দা তাাঁকে হতযা েরার থচিা েকর । সেন্তু তাকদর থিির্ িকচিা র্যেব 
হয়। তাাঁর জন্মিান র্াজারাকেই তাাঁকে দাফন েরা হয়। 

েসমউসনস্টসর্করার্ী যুকদ্ধ অিীম িাহসিেতার জকনয তাাঁকে ‘থিকর পানসির’ র্া পানসিকরর সিংহ নাকম ডাো হয়। 
সতসনই এেমাে আফ ান থনতা সযসন েখকনা আফ াসনিাকনর র্াইকর োকেন সন। ২০০১ িাকি হাসমদ োরজাই 
িরোর তাাঁকে ‘আফ াসনিাকনর জাতীয় র্ীর’ উপাসর্কত ভূসষত েকর। র্যসি ত জীর্কন সতসন এে পুে ও পাাঁচ েনযার 
জনে। তাাঁর স্ত্রী িাসদো মািউদ ২০০৫ িাকি ফরাসি ভাষায় রসচত তাাঁর Pour l’amour de massoud (মািউকদর 
ভাকিার্ািার জকনয) গ্রন্থসট িোি েকরন। একত সতসন সিয়তম স্বামীর র্যসিজীর্কনর র্ণবনা থদন।  
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[পর্ব ৩] 
আসতোর স্বপ্ন 

 

  

আসতো সেকিন আর্দুি মুত্তাসিকর্র েনযা। এই ঘটনার েকয়ে সদন আক  সতসন স্বকপ্ন থদকখসেকিন থয, 

জননে র্যসি উকট আকরাহণ েকর একিন। তারপর সতসন আরু্ েুর্াইি পাহাক়ির চূ়িায় দাাঁ়িাকিন। আরু্ 
েুর্াইি মক্কার উপেকে এেসট িম্বা পাহা়ি, এটার ওপর এখন মক্কা িািাদ সতসর েরা হকয়কে। আসতো 
র্কিন, থিােসট পাহাক়ির ওপর দাাঁ়িাকিন এর্ং র্িকিন, ‘থহ িম্প্রদায়, থতামরা সতন সদকনর থভতর 
ি়িাইকয়র জকনয থর্র হও’। আসতো র্কিন, ‘তারপর আরু্ েুর্াইি পাহা়ি থেকে এেসট র্ক়িা পাের 

খকি প়িকিা এর্ং তা চূণব-সর্চূণব হকয় থ কিা। মক্কার থোকনা ঘর র্াসে োেকিা না থয ঘকর এই পােকরর 
টুেকরা িকর্ি েরকিা না’। আসতো এই স্বকপ্নর েো থ াপকন তাাঁর ভাই আব্বাি রাঃ –থে র্িকিন। 
সতসন তাাঁকে িতেব েকর সদকিন থয, ‘তুসম এই স্বকপ্নর েো োউকে র্িকর্ না’। 

হযরত আব্বাি রাঃ উতর্া সর্ন রসর্য়ার িকে থদখা েরকিন এর্ং র্নু্ধ সহকিকর্ তাাঁকে ঘটনাসট জানাকিন। 
উতর্া যসদও োকফর সেকিন, সেন্তু সতসন িজ্ঞার্ান র্যসি সহকিকর্ মুিিমানকদর োকেও গ্রহণকযা য সেকিন, 

োকফরকদর সনেটও গ্রহণকযা য সেকিন। সতসন মক্কার এেজন থনতাও সেকিন। উতর্া এই স্বকপ্নর ঘটনা 
অনযকদর জানাকিন। থিষ পযবি এই স্বকপ্নর খর্র োর সনেট থপৌঁেকিা? হযাাঁ, আরু্ জাহ কির সনেট। থি 
হিদি হকয় আব্বাকির সনেট একিা। থি থক্রাকর্র িকে র্িকিা, ‘থিাকনা আব্বাি, থতামাকদর পুরুকষরা 
নরু্ওয়ত দাসর্ েরকে, এটাই সে যকেি নয়? এখন সে থতামাকদর নারীরাও নরু্ওয়ত দাসর্ েরা শুরু 
েকরকে? থিাকনা, আমরা আসতোর স্বকপ্নর থিষ থদখার জনয সতন সদন অকপক্ষা েরকর্া। যসদ থি িতয 
র্কি োকে তাহকি যা হর্ার তাই হকর্। আর যসদ থি সমেযা র্কি োকে তাহকি আমরা সিকখ থদকর্া, 
থতামাকদর পসরর্াকরর থচকয় সমেযার্াদী পসরর্ার এই আরকর্ আর এেটাও থনই’। আরু্ জাকহি সেকিা 
র্দমাি। থহ আল্লাহ তুসম তার থচাখ অন্ধ েকর দাও। থি সেকিা দাসম্ভেতা আর সনিুরতার উৎেৃি 
উদাহরণ। জীর্কনর থিষ মুহূতব পযবি থি িতযকে অস্বীোর েকরকে। 

হযরত আব্বাি রাঃ তাাঁর থর্ান আসতয়ার োকে একিন এর্ং যা ঘকটকে ির্ র্িকিন। এ-িময় আব্বাকির 

অনয থর্ানরাও এেে হকিন। আসতো র্িকিন, ‘হায় আব্বাি! আরু্ জাহ ি থতামাকদর অপমান েরার 
জকনয, থতামাকদর পুরুষকদর অপমান েরার জকনয যা েকরসেকিা তাই সে যকেি সেকিা না? এখন থি 
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থতামাকদর নারীকদরও অপমান েরা শুরু েকরকে। তারপরও সে থতামরা চুপ েকর োেকর্? েী হকয়কে 
থতামাকদর?’ এির্ েো থিানার পর আব্বাি রাঃ এর দুঃিাহি থজক  উেকিা। সতসন থিাজা োর্ায় চকি 
থ কিন। থঘাষণা েরকিন, আরু্ জাহ কির িকে এর্ার থর্াঝাপ়িা হকর্। থি যসদ আমাকে র্ার্া থদয় তাহকি 
অর্িযই আসম িসতকিার্ থনকর্া। সতসন এই অসভিাকয় োর্ায় থ কিন থয েকয়েসট যুর্ে সমকি আরু্ 

জাহ কির ঘা়িক া়ি থভকে থদকর্। আরু্ জাহ ি সেকিা হািো-পাতিা। সেন্তু তার দৃসিিসি আর রর্ণিসি 
সেকিা তীক্ষ্ণ। থি িচণ্ড িাহিী সেকিা, িসিিািীও সেকিা র্কট। থি সেকিা দাসম্ভেতার দৃিাি। আল্লাহপাে 
আমাকদর থহফাযত েরুন। আব্বাি রাঃ োর্া ৃকহ িকর্ি েরকিন। আরু্ জাহ ি োর্া ৃকহই সেকিা। 
আব্বাি রাঃ-কে থদখামােই থি োর্াঘর থেকে থর্র হকয় প়িকিা। থি অনযকদর সজকজ্ঞি েরকিা, 
আব্বাকির েী হকয়কে? আব্বাি রাঃ র্কিন, ‘থি হয়কতা আমার মকনাভার্ রু্ঝকত থপকরসেি থয, আসম তার 
ক্ষসত েরার জনয একিসে। থি সচৎোর সদকয় উেকিা, থহ েুরাইি, থতামরা একি না, সর্পদ! সর্পদ!’ তার 
এই সচৎোকরর িকে িকে দমদম সর্ন আমকরর সচৎোর থিানা থ কিা-‘থহ েুরাইি থ াে, ভয়ার্হ সর্পদ! 
ভয়ার্হ সর্পদ! মুহাম্মদ এর্ং তার িেীরা থতামাকদর োকফিাকে পাে়িাও েরকত চায়’। 

মক্কার থিাকেরা যখন দমদকমর অর্িা থদখকিা; তার োপক়ির িামকন ও থপেকন থোঁ়িা, উকটর নাে-োন 
োটা, হাওদা উো েকর র্িাকনা, তারা সচৎোর সদকয় উেকিা। তাকদর তীব্র থজদ থজক  উটকিা। তারা 
িসতকিার্ থনয়ার জকনয সতসর হকিা। মক্কার এমন থোকনা ঘর র্াসে সেকিা থয ঘর থেকে থোকনা পুরুষ 
থর্র হয় সন র্া তার িকি অনয োউকে পাোয় সন। আরু্ িাহার্ ঘকর র্কি োেকত চাইকিা এর্ং থর্ি 
অেবেস়ি সদকয় তার িসতসনসর্ সহকিকর্ আকরেজনকে পাোকিা। উমাইয়া সর্ন খাল ফও ঘকর র্কি োেকত 

চাইকিা। থি সেকিা অসতিয় রৃ্দ্ধ আর অসতিয় থমাটা। তাই থি যুকদ্ধ থর্র না হকয় ঘকর র্কি োেকত 
চাইকিা। এই খর্র শুকন তার র্নু্ধ উের্া সর্ন আরু্ মুসয়ত এেসট রূ্পদাসন সনকয় একিা। থি উমাইয়াকে 
উপহাি েকর র্িকিা, ‘এই নাও রূ্পদাসন। থমকয়কদর মকতা র্কি োকো আর রূ্কপর  ন্ধ থিাাঁকো। 

এভাকর্ই তারা এেজন আকরেজনকে জাহান্নাকমর সদকে থটকন সনকয় স কয়সেকিা। উের্া সর্ন আরু্ মুসয়ত 
তার র্নু্ধ উমাইয়াকে র্দর যুকদ্ধ থটকন সনকয় স কয়সেকিা; থি আিকি তাকে থটকন সনকয় স কয়সেকিা 
জাহান্নাকমর আগুকন থফিার জকনয। একদর র্যাপাকর এেসট ঘটনা আকে। উের্া সর্ন আরু্ মুসয়ত থোকনা 
িফর থেকে একি ন রীর মানয র্যসিকদরকে দাওয়াত েরকতা। এের্ার থি রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ 
ওয়া িাল্লামকেও সনমন্ত্রণ েরকিা। খার্ার িামকন উপসিত হকি রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
র্িকিন, তুসম ইিিাম গ্রহণ না েরা পযবি আসম থতামার খাদয গ্রহণ েরকত পাসর না। উের্া োসিমা 
উচ্চারণ েরকিা এর্ং রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িতব অনুযায়ী খাদয গ্রহণ েরকিন। উের্ার 
ঘসনি র্নু্ধ উমাইয়া সর্ন খাল ফ এই ঘটনা শুকন খুর্ কু্রদ্ধ হকিা। উের্া র্িকিা, ‘থি সেকিা িম্মাসনত 

অসতসে। আসম তার মকনারিকনর জকনয োসিমা উচ্চারণ েকরসে’। উমাইয়া র্িি, ‘থতামার এই অজুহাত 
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আসম মাসন না। তুসম এর িসতসর্র্ান েকরা’। এরপর তারা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে 
থডকে একন েি সদকিা। আকরে হাসদকি একিকে, তারা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে থডকে 
আনকিা এর্ং উমাইয়া উের্াকে রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাকমর মুকখ েুেু সনকক্ষপ েরকত 
র্িকিা। র্নু্ধর েোয় িায় সদকয় উের্া রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর মুকখ েুেু সনকক্ষপ 
েরকিা। তখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘আসম মক্কার র্াইকর থতামার মাোর উপর 
তরর্াসরর আঘাত থদখকত পাসচ্ছ’। আল্লাহপাে রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর ভসর্ষদ্বাণীকে 
িতয েকরসেকিন। র্দর যুকদ্ধ উের্া ও উমাইয়া সনহত হয়। আসি রাঃ তাকদর হতযা েকরন। উমাইয়া 
সর্ন খাল ফ ও উের্া সর্ন আরু্ মুসয়কতর ঘটনায় েুরআকন আয়াত নাসযি হকয়কে। আল্লাহপাে র্কিন- 

يًَل  َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعََٰى يَدَْي ُِ يَقُوُل يَا لَْيتَنِ  اتََّخذُْت َمعَ  َِ ُسوِل َسبِيًَل يَا َوْيََتَٰى لَْيتَنِ  لَْم أَتَِّخْذ ََُِلنًا َخ  الرَّ

‘জাকিম থিসদন আপন হিদ্বয় দংিন েরকত েরকত র্িকর্, হায় আফকিাি, আসম যসদ রািুকির িকে 
পে অর্িম্বন েরতাম! হায় আমার দুভবা য, আসম যসদ অমুেকে র্নু্ধরূকপ গ্রহণ না েরতাম![িুরা ফুরোনঃ 
আয়াত ২৭-২৮]  যাই থহাে, উের্া উমাইয়াকে র্িকিা, ‘োকো তুসম নারীকদর িকে। আল্লাহ থতামাকে 
িাসঞ্ছত েরুে। আল্লাহ থতামার থচহারা েুৎসিত েরুে’। উমাইয়া র্িি, ‘তাহকি থতামরা আমার 
িওয়াসরর র্যর্িা েকরা’। তারা এই রু়্িার জকনয িওয়াসরর র্যর্িা েরকিা। 

  

আিকি এইির্ রু়্িারা সনকজকদর থনতৃত্ব সটসেকয় রাখার জকনয থ াটা দুসনয়া সর্সক্র েকর সদকত রাসজ। 
র্স্তুত এরা জাসতর জকনয আপদ ো়িা সেেু নয়। এরা একদর িম্প্রদাকয়র সর্পদাপদ আর ক্ষসতই রৃ্সদ্ধ 
েকর। এরা চারপাকির থিােকদরকে মৃত থরকখ সনকজরা থর্াঁকচ োকে। এখকনা এই র্রকনর থ াে আপনারা 
আফ াসনিাকন অকনে পাকর্ন। এইির্ থ াকের থনতারা থমকঘর ওপকর র্াি েকর আর থ াকের অনয 
থিাকেরা র্াি েকর মাসটর সনকচ। তারা রুসটও থখকত পায় না। আপসন থদখকর্ন, রািা েকর সদকত চাইকি, 

সর্দুযৎ িরর্রাহ েরকত চাইকি র্া সিক্ষািসতিান খুিকত চাইকি এইির্ থ ােপসতরা পাসেিান িরোরকে 
র্ার্া থদয়। থেকনা র্ার্া থদয়? োরণ তারা মকন েকর, িরোর আমাকদর ওপর েতৃবত্ব েরকত চায়, 

আমাকদর থ াকের ওপর েতৃবত্ব েরকত চায়। থেকনা র্ার্া থদয়? থেননা তারা চারপাকি হাসিকির 
[মাদেদ্রর্য] আিানা র্াসনকয় রাখকত চায়- যসদও থিখাকন িসত র্ের িত সর্সিয়ন রুসপ খরচ হয় এর্ং 
চারপাকির মানুষ এখন পযবি এেসট রুসটও পায় না। আপসন এইির্ থ াকের থভতর সদকয় সদকনর পর 
সদন হাাঁটকর্ন, সেন্তু এমন এেসট জায় াও খুাঁকজ পাকর্ন না থযখান  াস়ি চিকত পাকর। থেকনা? োরণ, 

িরোর যসদ রািা েকর থদয় তাহকি রািা হকর্ িরোকরর। িরোর যসদ সর্দুযৎ িরর্রাহ েকর তাহকি 
সর্দুযৎ িঞ্চািকনর েতৃবত্ব োেকর্ িরোকরর হাকত। িরোর যসদ সিক্ষািসতিান খুকি তাহকি থিটা হকর্ 
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িরোসর সিক্ষািসতিান। তারা ভাকর্, তাহকি থতা িরোর আমাকদর ওপর েতৃবত্ব েরকর্। অেচ আমরা 
স্বার্ীনভাকর্ জীর্নযাপন েরকত চাই। আিকি এরা স্বার্ীন জীর্নযাপন েরকত চায় না; র্রং সনকজরা থর্াঁকচ 
থেকে পুকরা থ ািীকে মৃত র্াসনকয় রাখকত চায়। এোরকণই থ াকের থিাকেরা োকে মৃত, জীসর্ত োকে 
শুরু্ থনতারা। ফকি তারা হাসিকির [মাদেদ্রর্য] র্যর্িা েকর এর্ং হাসিকির সর্সনমকয় থর্ ার খাকট। 

  

আমাকদর এে র্নু্ধ সেকিন, জারদ-জান্দাকি ডািাসর েরকতন। জারদ-জান্দাি োন্দাহাকরর িীমাকি েুসয়তা 
এিাোয় এেসট জায় ার নাম। সতসন র্িকতন, জারদ-জান্দাি মানুকষর জনয সনেৃি এিাো। জারদ-
জান্দাি থেকনা এরেম? সতসন র্কিন, এই অঞ্চকি হাসিি [মাদেদ্রর্য] ও আসফকমর রাজত্ব। সর্িাি 
এিাো জুক়ি আসফম চাষ েরা হয়। থেউ যসদ িাহি েকর আসফম-কখকতর থভতর সদকয় যায় তাহকি থি 
সনঘবাত মারা পরকর্। জারদ-জান্দাি আফ াসনিাকনর ও পাসেিাকনর িীমাির্তবী এিাো। আসফম ও 

হাসিকির থেন্দ্রিি এসট। িমি এিাো থেকে আসফম ও হাসিি একন এখাকন জমা েরা হয়। তারপর 
তা চািান েরা হয় ইরাকন। ইরান থেকে পাচার েরা হয় তুরকে। তুরে থেকে পাচার েরা হয় ইউকরাপ-
আকমসরোর সর্সভন্ন থদকি। থলাসরডাকতও যায় মাদেদ্রর্য। সদনরাত চকি এই পাচার। আকমসরোর 
ডুকর্াজাহাজ, মাসেবন যুদ্ধজাহাজ, মাসেবন পুসিি টহি সদকচ্ছ, সপেু র্াওয়া েরকে সেন্তু থোকনা মাদেদ্রর্য 
পাচারোরীকে র্রকত পারকে না। আর মাদেদ্রকর্য আিসির োরকণ জারদ-জান্দাকি র্হু থিাে মারা 
যাকচ্ছ। 

  

তাহকি থর্াঝাই থ কিা এইির্ থনতারা েকতাটা খতরনাে। অেবাৎ, আসম র্িকত চাসচ্ছ থযির্ থনতারা 
আল্লাহকে ভয় েকর না তাকদর জাসতর জকনয র্ক়িাই ক্ষসতোরে ও সর্পদজনে। আপনারা তাোকিই 
থদখকর্ন, ইরাে জাসতর ওপর িাদ্দাম সর্পকদর েী থর্াঝা চাসপকয় সদকয়কেন। সতসন ইরাে জাসতকে 
িমূ্পণবরূকপ ধ্বংি েকরকেন। সতসন সচিা েকরকেন দু-সতন সদকনর থভতর থতহরান থপৌঁকে যাকর্ন। এভাকর্ই 
তাাঁর অির তাাঁকে েুমন্ত্রণা সদকয়কে এর্ং সতসন থ াটা আরকর্র এেনায়ে হকয় র্কিকেন। সতসন তাাঁর 

িাম্রাজয সর্িাকরর িকক্ষ ইরাকন আক্রমণ েকরকেন এর্ং থিখাকন ইরাসে থিনা সনকয়াসজত থরকখকেন। তারা 
ইরাকনর সেেু ভূসম দখি েরকত থপকরকে এর্ং ইরাসনকদর িকে িংঘকষব সিপ্ত রকয়কে। ওসদকে খাসমসনও 
এেই চসরকের। আর ইরাসন থিােকদর সর্শ্বাি হকিা তারা এই যুকদ্ধ সনহত হকি িহীদ হকর্ এর্ং জান্নাকত 
িকর্ি েরকর্। পুনজবা রণর্াদীরা এটাকে েীভাকর্ সনকয়কে? খাসমসন তাকদরকে র্কিকেন, আমরা যুকদ্ধর 
জকনয এে িাখ চাই, তারা সদকয়কে দুই িাখ। 
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িাদ্দাম ির্াইকে যুকদ্ধ থযকত র্ার্য েকরকেন। থেউ যসদ যুদ্ধ পাসিকয় একিকে র্া যুকদ্ধ অংিগ্রহণ েরকত 
অস্বীেৃত জাসনকয়কে তাকে দিসট র্া সর্িসট গুসি েুাঁক়ি হতযা েরা হকয়কে। পসরর্াকরর থিােজন যখন 
িাি সনকত একিকে, গুসির দাম পসরকিার্ েরা র্যতীত িাি হিাির েরা হয় সন। 

  

থ াটা থদিকে সতসন ধ্বংি েকরকেন। এে মূকখবর মূখবতার োরকণ থ াটা িাচয ধ্বংি হকয়কে। এই িাদ্দাম 
র্যাটা সেকিা ডাোত। িাকজবন্ট োো অর্িায় িাদ্দাম থিনার্াসহনী থেকে পাসিকয় যান। সর্চারোযব িম্পন্ন 
েরার জকনয আদািকত হাসজর হকত িমন জাসর েরা হয়। তরু্ও িাদ্দাম পিাতে োকেন। এভাকর্ 
অকনেসদন থেকট যায়। এরপর সমকিি আফিাে তাাঁকে র্কর আকনন এর্ং থদখাকিানা েকরন। সমকিি 
আফিাকের িহায়তায় সব্রকটকনর িংর্াদপকের িকে িাদ্দাকমর থযা াকযা  ঘকট। তাকদর মার্যকম িাদ্দাম 
আর্ার ইরাকে িসতসিত হন। সমকিি আফিাে তাকে আহ্বান জানায়, িাদ্দাম তুসম সেেু সদকনর জকনয 
থতামার চাচাকতা ভাই আহমদ আি র্েকরর িিাসভসষি হও। তারপর আমরা তাকে অপিারণ েরকর্া 
এর্ং থতামাকে রাকফসদনকদর থনতা র্ানাকর্া। তারপর র্ানাকর্া আরকর্র থনতা। তুসম শুরু্ অকপক্ষা েকরা। 
এোরকণই িাদ্দাম যখন সমকিি আফিাে িম্পকেব আকিাচনা েরকতন, র্িকতন, ‘সতসন সেকিন মহান 

পেিদিবে ও মহান থনতা। আসম যখন তাাঁর িামকন মাে এে ঘণ্টার জকনয র্কিসে, আসম েয়মাকির 
জকনয ইিহাম [সদেসনকদবিনা] গ্রহণ েকরসে’। পােে থখয়াি েরুন, িাদ্দাম োর থেকে ইিহাম 
[সদেসনকদবিনা] গ্রহণ েকরকেন? সমকিি আফিাে থেকে। হায়কর ইিহাম! সমকিি আফিাে সেকিন 
ইংকরজকদর একজন্ট। এোরকণই সতসন যখন ইরাকে সদ্বতীয় র্ার সফকর একিসেকিন, এেসট ইরাসে সদসনে 
পসেো সিকরানাম েকরসেকিাঃ ‘িভুর িতযার্তবন’। ভারু্ন এের্ার, ‘িভুর িতযার্তবন’। শুরু্ তাই নয়, 

এে ইরাসে েসর্ সমকিি আফিাে িম্পকেব সিকখকেন- 

 يا سيدي ومعبدي وإله 

 حسب  ألم ِتاتكم حسب 

‘থহ থনতা, থহ থদর্তা, থহ িভু, দুঃখ-কর্দনা আমার জকনয যকেি, থতমসন আমার জকনয যকেি থতামাকদর 
তরুণীরা’। 
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আর িায়খ িাদ্দাম! সতসন ইিিাসম িকম্মিকনর র্যর্িা েরকতন এর্ং থিাকেরা থিখাকন থযকতা। র্া দাকদর 
থিইির্ ইিিাসম িকম্মিকন থিাকেরা পঞ্চমুকখ তাাঁর িিংিা েরকতা। এেজন এের্ার র্িকিা, ‘আপসন 
আমাকদর সদ্বতীয় উমর। না, না আপসনই উমর’। 

যাই থহাে। ইরাসে েসর্ িসফে োমাসি িাদ্দাকমর িিংিায় েসর্তা রচনা েরকিন- 

 تبارك وجهك القدس  ِينا

 كوج ُ الَ ُ ينِضح بَجَلل

‘আমাকদর মাকঝ থতামার পসর্ে অসিত্ব েিযাণময় থহাে; আল্লাহর অসিকত্বর মকতা মসহমায় থহাে উজ্জ্বি!’ 

  

েী ভয়ঙ্কর! আল্লাহর মসহমায় উজ্জ্বি হকয় উকেকে িাদ্দাকমর অসিত্ব! থয-সজর্ থেকে এই েসর্তা 
থর্সরকয়সেকিা েী ঘকটসেকিা তার ভাক য? মজার র্যাপার হকচ্ছ, িাদ্দাম সনকজর হাকত থিই সজর্ 
থেকটসেকিন। আপনারা সে জাকনন, থেকনা েসর্র সজর্ সতসন থেকটসেকিন? যখন িচণ্ড-রূকপ যুদ্ধ শুরু 
হকিা- সর্পযবয় র্া়িকতই োেকিা এর্ং অেবনীসত ধ্বংকির মুকখ পসতত হকিা, তখন ইরাসেরা খাসমসনকে 
জানাকিা, আমরা যুদ্ধসর্রসত চুসি েরকত চাই। খাসমসন র্িকিন, আমরা এে িকতব যুদ্ধসর্রসত চুসি েরকত 
রাসজ আসে, িাদ্দামকে তার ক্ষমতা থেকে িরকত হকর্। এই খর্র শুকন েসর্ িসফে োমাসি মির্য 
েরকিন, ‘এই িতব অনুযায়ী থনতা িাদ্দাম যসদ তার আরি থেকে থনকম যায়, তাহকি এ-যাোয় থদি থর্াঁকচ 
যায়’। োমাসির এই মির্য িাদ্দাকমর োকন থপৌঁেকিা। 

  

িাদ্দাম সেকিন ডাোত, েুখযাত অপরার্ী ও ঘাতে। সতসন সিয়াকদর থষাি র্ের র্া এরেম র্য়িী এে 
তরুণ থনতাকে খুন েকরসেকিন। এই খুকনর পর এে-দুই ঘণ্টার থভতকর পুসিি িাদ্দামকে থগ্রপ্তার 
েকরসেকিা এর্ং সর্চারেকদর িামকন উপসিত েকরসেকিা। তারপর মকনাসচসেৎিেকে থডকে আনা হকিা। 
তারা মকনাসচসেৎিেকে সজকজ্ঞি েরকিা, ‘আমাকদরকে স্পি েকর র্িুন এসে খুসন না-সে খুসন নয়?’ 

মকনাসচসেৎিে তার থচহারার সদকে তাোকিন। সেেুক্ষণ তাসেকয় থেকে র্িকিন, ‘থি হয়কতা তাকে খুন 
েকর সন। তকর্ খুন েরা তার জকনয থোকনা েসেন োজ নয়। খুন েরা তার োকে জিপান েরার মকতা 
র্যাপার’। 
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আিহামদুসিল্লাহ। স্বাভাসর্েভাকর্ই আমরা খাসমসনকে অপেন্দ েসর এর্ং আমরা চাই না থয ইরাকের 
পতন ঘটুে। আল্লাহর েিম, সিয়াকদর হাকত ইরাকের পতন ঘটুে এটা আমরা সেেুকতই চাই না। োরণ 
ইিিাসম সর্কশ্ব সিয়ারা ির্কচকয় সর্পজ্জনে, এমনসে িাদ্দাকমর থচকয়ও সর্পজ্জনে। িাদ্দাকমর অর্িযই 
পতন ঘটকর্। সতসন জাকিম ও উৎপী়িে। থেননা সতসন ইিিাসম উম্মাহর থমরুদণ্ড থভকে সদকয়কেন। 
িাদ্দাকমর পতন ঘসটকয় আল্লাহপাে মুিসিম উম্মাহর এই ক্ষতকে িুি েরকর্ন, ইনিাআল্লাহ। 

  

অপরসদকে খাসমসন ইিিাসম সর্শ্বকে পদানত েরার জনয নীি নেিা সতসর েকরকেন। খাসমসন স্বপ্ন থদকখন 
সতসন পাসেিাকনর এেটা অংি দখি েরকর্ন। সতসন পাসেিাকনর পসশ্চম অংিসট দখি েরকত চান। 
োরন, তাকদর ভাষযমকত থি-এিাোয় দি র্া থতকরা সমসিয়ন সিয়া র্ির্াি েকর। পাসেিাকনর 
থিনার্াসহনীকতও সিয়াকদর অংিগ্রহণ রকয়কে। অেবনীসতকতও তাকদর ভূসমো থর্ি র্ক়িা। সতসন মকন 
েকরন ইরাকের না সরেকদর িতেরা পঞ্চাি জন সিয়া এর্ং দু-সতন র্েকরর থভতকরই িাদ্দাকমর পতন 

ঘটকর্। তারপর তারা ইরােকে পদানত েরকর্ন এর্ং আরর্ উপিা র সনকজকদর দখকি থনকর্ন। একত 
তাকদর এেসটর থর্সি দুইসট আঘাকতর িকয়াজন প়িকর্ না। খাসমসন মকন েকরন, থিৌসদ আরকর্র পূর্বাঞ্চি 
তাকদর িকেই রকয়কে। োরণ  থিখাকন ির্াই সিয়া। সিসরয়াও তাকদর িকে রকয়কে, োরণ থিখানোর 
নাসিসরয়া সিয়ারা তাকদর িমেবে। তাো়িা হাসফজ আি-আিাকদর িকে তাকদর চুসি রকয়কে। থির্ানকনর 

মুিিমাকনরা সিয়া এর্ং খুর্ই িসিিািী। িুতরাং তারাও তাকদর িকে রকয়কে। দসক্ষণ তুরেও তাকদর 
িকে আকে। থি এিাোয় নাসিসরয়া সিয়ারা সর্রাট িসি। থিখাকন রকয়কে িায় সতন সমসিয়ন নাসিসরয়া 
সিয়া। খাসমসন এর্ং ইরাকনর সিয়ারা ভাকর্ তারা এেসদন ইিিাসম সর্কশ্ব সিয়া িাম্রাজয িসতিা েরকর্। 
থোম ন রীকে থেন্দ্র েকর এই িাম্রাজয পসরচািনা েরা হকর্। 

এোরকণই আমরা চাই না থয, িাদ্দাকমর পতন ঘটুে। যসদও আমরা তাাঁর েুফসরর র্যাপাকর সনসশ্চত 
সর্শ্বািী। 

  

যাই থহাে। িাদ্দাম যখন খাসমসনর এই থঘাষণার েো শুনকিন, সতসন মসন্ত্রপসরষদ ও দকির থনতাকদর 
িভা আহ্বান েরকিন। িাদ্দাম িভায় তাাঁর ভাষকণ র্িকিন, ‘খাসমসন যুদ্ধসর্রসত চুসির জকনয িতব 
সদকয়কেন। থিই িতব হকচ্ছ আমাকে ক্ষমতা থেকে পদতযা  েরকত হকর্। আমার মতামত হকিা, আসম 
ক্ষমতা থেকে িকর দাাঁ়িাকত চাই। একত রিপাতও র্ন্ধ হকর্ এর্ং আমাকদর থদিও রক্ষা পাকর্। আমার 
ক্ষমতা তযাক র মার্যকমই আসম রিপাত র্ন্ধ ও থদিকে রক্ষা েরকত চাই। এখন আপনাকদর মতামত 
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জানকত চাসচ্ছ। দয়া েকর আপনাকদর মতামত থপি েরুন’। েপট চাটুোকররা র্িকিা, ‘আল্লাহ আমাকদর 
রক্ষা েরুন। এসে র্িকিন আপসন! আপসনই থতা থদি। আপসনই থতা ইরাে। আপসন চকি থ কি থতা 
ইরােও চকি যাকর্’। যাকদর থভতকর িামানয মানসর্েতা ও থপৌরুষ সেকিা তারা র্িকিা, ‘আপসন থদকির 
েিযাকণর জকনয অকনে তযা  স্বীোর েকরকেন। আপসন যসদ ক্ষমতা থেকে িকর দাাঁ়িান তাহকি থদকির 
েিযাকণ তযা  স্বীোকরর র্যাপাকর আপনার িমেক্ষ থেউ হকর্ না’। এই থ াকের থিােকদর মকর্য েসর্ 
িসফে োমাসিও সেকিন। তারপর িাদ্দাম র্িকিন, ‘যাাঁরা মকন েকরন আমার ক্ষমতা থেকে িকর দাাঁ়িাকনা 
উসচত তাাঁরা এখাকন োেুন আর র্াসেরা চকি যান’। যাাঁরা িাদ্দাকমর ক্ষমতা তযাক র র্যাপাকর এেমত 
থপাষণ েকর িভােকক্ষ থেকে স কয়সেকিন তাাঁরা থেউ জীসর্ত সফরকত পাকরন সন। িাদ্দাম তাাঁকদর ির্াইকে 
হতযা েকরসেকিন। আর িসফে োমাসির ভাক য েী ঘকটসেকিা? িাদ্দাম োমাসিকে র্িকিন, ‘তুসম থতামার 
সজর্ থর্র েকরা’। োমাসি সজর্ থর্র েরকিন এর্ং িাদ্দাম সনজ হাকত তাাঁর সজর্ োটকিন। সর্সভন্ন িূকে 
জানা থ কে িাদ্দাম জীসর্তকদর সনযবাতন েকর িুখ পান। িত্রুকদরকে র্কর তাাঁর োকে আনা হয় এর্ং 
সতসন তাকদরকে হতযা েরার পূকর্ব নাে োকটন, োন োকটন, এর্ং তাকদর থচাখ উপক়ি থফকিন। 

হযাাঁ, যা আসম র্িকত চাসচ্ছিাম। আসম র্িকত চাসচ্ছিাম এইির্ থনতা হকিন মসির্ত। তাাঁরা তাাঁকদর জাসতর 
জকনয সর্পজ্জনে ও ক্ষসতোরে। এই উমাইয়া সর্ন খাল ফ, আরু্ জাহ ি, আরু্ িাহার্ ও অনযরা মক্কাকে 
ধ্বংি েকর থফকিসেকিা। যাই থহাে, আমরা আক র আকিাচনায় সফকর যাই। আরু্ িুফ য়ান যখন োকফিা 
সনকয় সর্পদমুি হকিন, সতসন আকরেসট থিােকে মক্কায় পাোকিন। থিােসট স কয় র্িকিা, ‘োকফিা এখন 
সর্পকদর আিঙ্কামুি। থতামরা সফকর যাও’। েুরাইিরা ততক্ষকণ মক্কা থেকে অকনে দূকর চকি একিসেকিা 
এর্ং এে জায় ায় িমকর্ত হকয়সেকিা। থিােসটর েো শুকন আরু্ জাহ ি দাাঁস়িকয় থ কিা। থি থঘাষণা 
েরকিা, ‘িাকতর েিম, আমরা র্দর িাকি উপনীত না হকয় সেেুকতই সফকর যাকর্া না। আমরা থিখাকন 
মদ পান েরকর্া।  াসয়োরা থিখাকন  ান  াইকর্ এর্ং নতবেীরা নাচকর্। আমরা উট জর্াই েরকর্া এর্ং 
থভাজ েরকর্া। থ াটা আরর্ আমাকদর উল্লাি শুনকর্। আমাকদর এই দম্ভ েখকনা থিষ হকর্ না’। সেন্তু 
দিসট এস কয় থ কিা েী জকনয? থেননা এই পসরসিসতকত এমন থেউ োকে থয ির্াইকে উকত্তসজত েকর। 
থেননা ির্ জ্ঞানী র্যসি মানুকষর উকত্তজনাকে িিমন েরকত পাকর না। সেন্তু থযকোকনা মূখব নাদান থ াটা 
দিকে জাহান্নাকম থেকি সদকত পাকর। েুরাইি দি এস কয় থ কিা এর্ং র্দর উপতযাোয় উপনীত হকিা। 
তারা সেকিা মসদনা থেকে র্দর উপতযোর দূরর্তবী িাকি মাকন উাঁচু ভূসমকত আর মুিিমানরা সেকিন 
মসদনা থেকে র্দকরর সনেটর্তবী িাকি। 
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রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম খর্র িংগ্রহ ও যাচাই-র্াোই েরকত শুরু েরকিন। সতসন আরু্ 
র্েরকে িকে সনকয় থর্র হকিন। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম জানকতন না েুরাইিরা থোোয় 
থপৌঁকেকে। যুদ্ধ হকর্ সে হকর্ না তাও সতসন জানকতন না। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তখন 
এে রৃ্দ্ধকে থদকখ সজকজ্ঞি েরকিন, ‘থহ িাইখ, েুরাইিরা থোন পযবি থপৌঁকেকে?’ রৃ্দ্ধ র্িকিা, ‘থতামরা 
োরা তা আমার োকে র্িার আক  আসম থতামাকদর সেেু র্িকর্া না’। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম র্িকিন, ‘তুসম যসদ আমাকদরকে র্কিা তাহকি আমরাও থতামাকদরকে র্িকর্া’। রৃ্দ্ধ র্িকিা, ‘আসম 
শুকনসে েুরাইিরা অমুে সদন মক্কা থেকে থর্র হকয়কে। যসদ তারা িতযিতযই থর্সরকয় োকে তাহকি এখন 
অমুে জায় া পযবি থপৌঁকেকে। আসম আকরা শুকনসে মুহাম্মাদ অমুে সদন মসদনা থেকে থর্র হকয়কে। থি 
যসদ িতযিতযই থর্র হকয় োকে তাহকি এখন অমুে জায় া পযবি থপৌঁকেকে’। এির্ েো র্িার পর 
রৃ্দ্ধ র্িকিা, ‘আসম থতা ির্ র্িিাম, এখন র্কিা থতামরা োরা’। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
র্িকিন, ‘আমরা ‘পাসন’ থেকে একিসে’। তারপর হাাঁটা শুরু েরকিন। অসতিয় রৃ্দ্ধ সজকজ্ঞি েরকিা, 
‘থতামরা সে ইরাকের পাসন থেকে না-সে অনয থোকনা জায় ার পাসন থেকে একিকো? থোন থদকির পাসন 
থেকে থতামরা একিকো?’ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকে থোকনা উত্তর না সদকয়ই চকি 
একিন। যুকদ্ধর থক্ষকে েোর্াতবায় এই র্রকনর থেৌিি েরা সর্র্। আর রািুি িাল্লাল্লাসহ আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম রৃ্দ্ধকে িতযই র্কিকেন। থেননা আল্লাহ পাে েুরআকন ইরিাদ েকরন,  ٍ ِهي اٍء مَّ  أَلَْم نَْخَُقكُّم ِم   مَّ

‘আসম সে থতামাকদর তুচ্ছ পাসন থেকে িৃসি েসর সন?’ [িুরা মুরিািাতঃ আয়াত ২০] েুরাইিরা সেেু 
থিােকে তাকদর জকনয পাসন িংগ্রহ েরকত পাোকিা। তখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামও 
হযরত আসি রাঃ, হযরত যুর্াইর রাঃ ও হযরত সমেদাদ রাঃ- এই সতনজনকে খর্র িংগ্রকহর জকনয 
পাোকিন। তাাঁরা েুরাইকির েকয়েজন পাসন-িংগ্রাহেকে থদখকত থপকিা। আজকে এ পযবিই। আমার 
জকনয এর্ং আপনাকদর জকনয আল্লাহর োকে ক্ষমা িােবনা েসর। আ ামী োি ইনিাআল্লাহ র্দর যুকদ্ধর 
র্াসে ঘটনা আকিাচনা েরা যাকর্। 

  

________________________________ 
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[পর্ব ৪] 
র্দর যুদ্ধঃ দুই  

 

আল্লাহ তায়ািা েুরআন িসরকফ র্কিকেন- 

ُوِل    اْْلَْلبَابِ لَقَْد َكاَن ِِ  قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ِْل 

‘তাকদর রৃ্ত্তাি থর্ার্িসিিম্পন্ন র্যসিকদর জকনয আকে সিক্ষা’। [িুরা ইউিুফঃ আয়াত ১১১] 

তাই আমরা যখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম- এর সিরাত অর্যয়ন েরকর্া, িাহার্াকয় থেরাকমর 
জীর্ন-োসহসন পাে েরকর্া, আমরা থিির্ থেকে ইনিাআল্লাহ সিক্ষা গ্রহণ েরকর্া, উপকদি গ্রহণ েরকর্া, 
অনুেরণ েরকর্া এর্ং িান্ত্বনা িাভ েরকর্া। আমরা এখকনা র্দর যুকদ্ধর োয়াতকি আসে। থিটা সেকিা 
িতয-সমেযার মীমাংিাোরী সদর্ি। র্দর যুকদ্ধ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর পতাো সেকিা 
িাদা রকের। তাাঁর িকে আকরা দুইসট োকিা রকের সনিান সেকিা। এেসট র্হন েরসেকিন হযরত আসি 
রাঃ আর অপরসট র্হন েরসেিকন হযরত িা’দ সর্ন মুআয রাঃ। পতাো ও সনিাকনর (الراية ও الَواء) 
মকর্য পােবেয হকচ্ছ- এই পােবকেযর সর্ষয়সট েসতপয় আকিম র্যি েকরকেন, তাাঁকদর ভাষায়- পতাো 
থমকি র্াতাকি উস়িকয় থদয়া হয়। আর সনিান র্িবার মাোয় র্হন েরা হয় এর্ং তার ওপর এেসট স ট 
োকে। থতা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর পতাোর রে সেকিা িাদা আর সনিান সেকিা 
োকিা। মকন হয় মক্কা সর্জকয়র িমকয়ও এেই রকের পতাো ও সনিান সেকিা। অপর সদকে মুিসরেকদর 
পতাো র্হন েরসেকিা নদর সর্ন হাকরি। থি রুিম ও ইিফানসদয়াকরর োসহসন িংেিন েকরসেকিা। 
এির্  ল্প িংগ্রহ েকর মক্কায় সনকয় একিসেকিা। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম যখন েুরআন 
থতিাওয়াত েরকতন, নদর ির্াইকে থডকে র্িকতা, ‘থতামরা আমার োকে আকিা, আসম থতামাকদর 
রুিকমর  ল্প থিানাকর্া’। থি থিােকদরকে রুিকমর  ল্প থিানাকতা এর্ং  কল্পর থিকষ থিােকদর সজকজ্ঞি 
েরকতা, ‘থোনটা ভাকিা  ল্প? মুহাম্মদ থযটা র্কি থিটা না-সে আমারটা?’ থিাকেরা র্িকতা, থতামারটাই 
ভাকিা  ল্প। 
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এ-িিকে আল্লাহপাে েুরআকন আয়াত নাসযি েকরকেন- 

َِّخذََها هُُزًواَوِمَ  النَّاِس َم  يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِِضلَّ َع  َسبِيِل الََّ ُِ بِغَْيِر ِعَْ  ِهي ٌ  ٍم َويَت ئَِك لَُهْم َعذَاٌب مُّ
 ۚۚ أُولَٰ

‘মানুকষর মকর্য থেউ থেউ অজ্ঞতার্িত আল্লাহর পে থেকে সর্চুযত েরার জকনয অিার র্ােয ক্রয় েকর 

এর্ং আল্লাহ-িদসিবত পে সনকয় োট্টা-সর্দ্রূপ েকর। তাকদর জকনয রকয়কে িাঞ্ছনাের িাসি’। [িুরা 
িুেমানঃ আয়াত ৬] 

এটা সেকিা নদর সর্ন হাকরি। নদর সর্ন হাকরি র্সন্দ হওয়ার পর তাকদর পতাো র্হন েরকিা আরু্ 
আসযয। আরু্ আসযয সেকিা মুিআর্ সর্ন উমাকয়করর ভাই। সতসনও পতাো র্হন েরসেকিন। মুিআর্ 
সর্ন উমাকয়র র্হন েরসেকিন মুিিমানকদর পতাো আর তাাঁর ভাই আরু্ আসযয েরসেকিা মুিসরেকদর 
পতাো। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর িকে িত্তরসট উট ও দুইসট থঘা়িা সেকিা। এেসট 
থঘা়িা যুর্াইর রাঃ এর জকনয, আকরেসট থঘা়িা সমেদাদ রাঃ-এর জকনয। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম অসভযাকন থর্র হকয় যাওয়ার িময় আর্দুল্লাহ সর্ন উকম্ম মােতুমকে মসদনায় থরকখ যান। আমর 
সর্ন উকম্ম মােতুম-এর এে র্ণবনায় আকে, আর্দুল্লাহ সর্ন উকম্ম মােতুম নামায প়িাকনার জকনয থেকে 
স কয়সেকিন। সতসন থিােকদর নামায প়িাকতন। র্দকরর সদকে রওয়ানা হওয়ার পর রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম আরু্ িুর্ার্াকে রািা থেকে মসদনায় সফসরকয় থদন এর্ং তাাঁকে মসদনার আসমর 
সনযুি েকরন। 

আক র আকিাচনায় আসম িা’দ রাঃ এর েো র্সি সন। সমেদাদ রাঃ-এর েো র্কিসে। সেন্তু সর্ন সহিাকমর 
র্ণবনায় িা’দ রাঃ-এর েোও আকে। তাাঁরা স কয় আিিাম ও আসরদকে র্কর থফিকিন। তারা েুরাইিকদর 

জনয পাসন িংগ্রহ েরসেকিা। তাাঁরা এই দুইজনকে র্কর মুিিমানকদর োকে সনকয় একিন। রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তখন নামায প়িসেকিন। মুিিমানরা তাকদরকে সজকজ্ঞি েরকিন, ‘আরু্ িুফ য়াকনর 
োকফিা থোোয়?’ আিিাম ও আসরদ র্িি, ‘আমরা েুরাইকির পাসন-িংগ্রাহে। দকির থিােকদর জনয 
পাসন িংগ্রহ েসর’। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম নামাকয তাকদর েোর্াতবা শুনসেকিন। এরা 
সমেযা র্িকে মকন েকর মুিিমানরা একদরকে খুর্ থপটাকিন। এমনসে তাকদরর  াকয় দা  পক়ি থ কিা। 
মার থখকয় তারা র্িি, ‘আমরা আরু্ িুফ য়াকনর থিাে’। এই েো র্িার পর মুিিমানরা তাকদরকে থেক়ি 
সদকিন। ইকতামকর্য রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম নামায থিষ েরকিন। সতসন র্িকিন, ‘তারা 
যখন িতয র্কিকে তখন থতামরা তাকদরকে সপসটকয়কো। আর যখন সমেযা র্কিকে তখন থেক়ি সদকয়কো। 
তারা থতা িতযই র্কিকে। তারা আিকি েুরাইকির থিাে’। এরপর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
থিাে দুসটকে সজকজ্ঞি েরকিন, ‘থতামরা েুরাইি িম্পকেব আমাকদরকে িংর্াদ দাও’। তারা র্িকিা, 
‘আপনারা র্দকরর দূরর্তবী িাকি থয র্াসির সটিা থদখকেন, েুরাইিরা তার থপেকন আকে। র্াসির এই 
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সটিাকে র্িা হয় আোনোি’। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকদরকে সজকজ্ঞি েরকিন, 

‘েুরাইিরা িংখযায় থেমন?’ থিাে দুসট র্িকিা, ‘অকনে’। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, 

‘িংখযায় তারা েকতা জন হকর্?’ থিাে দুসট র্িকিা, ‘আমরা জাসন না’। রািিুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম র্িকিন, ‘তারা সদকন েয়টা উট জর্াই েকর?’ থিাে দুসট র্িকিা, ‘নয়টা র্া দিটা’। তখন রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘একদর িংখযা নয়ি র্া এে হাজার হকর্’। তারপর সতসন 
তাকদরকে সজকজ্ঞি েরকিন, ‘তাকদর মকর্য থনতারা থে থে আকে?’ থিাে দুসট র্িকিা, ‘উতর্া সর্ন 
রসর্য়া, িায়র্া সর্ন রসর্য়া, আরু্ি রু্খতুসর সর্ন সহিাম, হাসেম সর্ন সহযাম, নাওফাি সর্ন খুয়াইসিদ, হাকরি 
সর্ন আকমর, তাসয়মা সর্ন আসদ, িুহাইি সর্ন আমর, নদর সর্ন হাকরি এর্ং তারা আকরা অকনকের নাম 
র্িকিা। তখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘মক্কা তার েসিজার টুেকরাগুকিা 
থতামাকদর িামকন পসরকর্িন েকরকে’। 

র্দর যুদ্ধ েুরাইিকদর জনয সেি চরম আঘাত আর মুিিমানকদর জকনয সেকিা আল্লাহ তাআিার র্ক়িা 
থনয়ামত। োরণ সিরকের িরদাররা ও েুফকরর থনতারা ির্াই র্া অসর্োংি র্দর যুকদ্ধ সনহত হকয়সেকিা 
এর্ং মুিিমানকদর হাকত র্সন্দ হকয়সেকিা। র্াির্ পসরসিসতটা সেকিা থিরেম থযমন আল্লাহপাে েুরআকন 
র্কিকেন- 

ا  َِ لُونََك ِِ  اْلَحِق  بَْعدََما تَبَيََّ  َكأَنَّ ِِ ْوِت َوهُْم يَنُظُروَن ]يَُجا َِ [َوإِذْ يَِعدُُكُم الََّ ُُ إِْحدَى الطَّائِفَتَْيِ  أَنََّها لَُكْم ٦:٨يَُساقُوَن إِلَى اْل

ات ُِِ َويَْقَطَع َِ  َِ َِ  [٦:٨ِريَ  ]ابَِر اْلَكاِِ َوتََوُِّوَن أَنَّ َغْيَر ذَاِت الشَّْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريدُ الََّ ُُ أَن يُِحقَّ اْلَحقَّ بَِك

ْجِرُموَن ] ُِ  [٦:٦ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرهَ اْل

  

‘িতয স্পিভাকর্ িোসিত হওয়ার পরও তারা থতামার িকে সর্তকেব সিপ্ত হয়। মকন হসচ্ছকিা ওকদরকে 
থযকনা মৃতুযর সদকে থটকন সনকয় যাওয়া হসচ্ছকিা আর ওরা মৃতুযকে থদখসেকিা। স্মরণ েকরা, আল্লাহ 
থতামাকদরকে িসতশ্রুসত থদন থয, দুই দকির এে দি থতামাকদর আয়ত্তার্ীন হকর্; অেচ থতামরা চাসচ্ছকি 
থয সনরস্ত্র দিসট থতামাকদর আয়ত্তার্ীন থহাে। আর চাসচ্ছকিন থয, সতসন তাাঁর োসিমা দ্বারা িতযকে 

িসতসিত েকরন এর্ং োকফরকদরকে সনমূবি েকরন। এটা এই জকনয থয, আল্লাহ িতযকে িতয ও অিতযকে 
অিতয িসতপন্ন েকরন, যসদও অপরার্ীরা তা পেন্দ েকর না’। [িুরা আনফািঃ আয়াত ৬-৮] 

আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই সনর্বাসরত সেকিা থয, একদর ির্াইকে মৃতুযর সদকে থটকন সনকয় যাওয়া হকর্। 
আর এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে সনর্বাসরত সেকিা থয আরু্ জাহ ি মক্কায় সফকর থযকত অস্বীেৃসত জানাকর্। 
এইির্ থনতাকদর ধ্বংি হওয়ার জকনয এর্ং মুিসরেকদর িত্রুতা থেকে মুিিমানকদর স্বসির জকনয দি 
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দুসটর মুকখামুসখ হওয়ার সর্েল্প সেকিা না। তাই রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘মক্কা 
তার েসিজার টুেকরাগুকিা থতামাকদর িামকন পসরকর্িন েকরকে’। সতসন এই েো দ্বারা রু্ঝাকত থচকয়কেন, 

আল্লাহপাে মক্কার থরি িিানকদরকে থতামাকদর মুকখামুসখ দাাঁ়ি েসরকয় সদকয়কেন। 

র্সন মুত্তাসির্ থ াকের জাসহম সর্ন িািত সর্ন মুখসরজাহ সর্ন আর্দুি মুত্তাসির্ স্বকপ্ন থদকখসেকিন থয, 

‘এেজন থিাে উকট আকরাহণ েকর একিা। থিােসট মক্কার উপেকে দাাঁস়িকয় থঘাষণা েরকিা, আমর সর্ন 
সহিাম সনহত হকয়কে, উতর্া সর্ন রসর্য়া সনহত হকয়কে, িায়র্া সর্ন রসর্য়া সনহত হকয়কে, আরু্ি রু্খতুসর 
সর্ন সহিাম সনহত হকয়কে। তারপর থিােসট উট থেকে নামি এর্ং উকটর সপকে আঘাত েরকিা। উটসট 
এস কয় স কয় এেসট তাাঁরু্কত িকর্ি েরকিা। এভাকর্ উটসট িকতযে তাাঁরু্কত িকর্ি েরকিা এর্ং তার 
িরীকরর ির্ রি শুসেকয় থ কিা। এই োসহনী আরু্ জাহ িকে র্িা হকিা। থি র্িকিা, ‘আকর এও থদখসে 
আর্দুি মুত্তাসিকর্র র্ংকি নর্ী র্কন থ কে। আসতো নর্ী হকিা। মুহাম্মাদ নর্ী হকিা। এখন থদখা যায় 
এই র্যাটাও নর্ী র্কন থ কে। আ ামী োিই আমরা জানকত পারকর্া থে সনহত হয়’। আরু্ জাহ ি তার 
জীর্কনর থিষ মুহূতব পযবি দাসম্ভেতা, রূঢ়তা, সনিুরতা ও অহংোর র্জায় থরকখসেকিা 
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[পর্ব ৫] 
িাহার্াকয় থেরাকমর পরামিব 

 

এখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্দকরর দূরর্তবী িািকর র্ািুর সটিার থপেকন েুরাইিকদরকে 
থদখকত থপকিন। তাই সতসন িাহাসর্কদর িকে পরামিব েরার িকয়াজন অনুভর্ েরকিন। তাাঁরা যুকদ্ধ 
জ়িাকর্ন না-সে জ়িাকর্ন না। সতসন থঘাষণা েরকিন, ‘থহ থিাকেরা, থতামরা আমাকে পরামিব দাও’। এই 
থঘাষণা শুকন আরু্ র্ের ও উমর রাঃ উকে দাাঁ়িাকিন। তাাঁরা ভাকিা ভাকিা েো র্িকিন। রািুি িাল্লাল্লাহু 

আিাইসহ ওয়া িাল্লাম চুপ েকর রইকিন এর্ং তাাঁকদর জকনয েিযাকণর থদায়া েরকিন। তারপর সমেদাদ 
সর্ন আমর উকে দাাঁ়িাকিন এর্ং র্িকিন, ইয়া রািুিাল্লাহ, র্সন ইিরাইি মূিা আঃ-কে থয র্রকনর েো 
র্কিসেকিা আমরা আপনাকে থি র্রকনর েো র্িকর্া না। তারা র্কিসেকিা-  َُّك َِقَاتََِل إِنَّا َِاذَْهْب أَنَت َوَرب

 র্রং তুসম এর্ং থতামার রর্ যাও এর্ং থতামরা যুদ্ধ েকরা আর আমরা এখাকনই র্কি‘ َهاُهنَا قَاِعدُونَ 
োেকর্া’। [িুরা মাসয়দাঃ আয়াত-২৪] র্রং আমরা আপনাকে র্িকর্া, আপসন এর্ং আপনার রর্ স কয় 
যুদ্ধ েরুন, আমরাও আপনাকদর িকে যুদ্ধ েরকর্া। 

তারপর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘থহ থিাকেরা, থতামরা আমাকে পরামিব দাও’। 
এর্ার িা’দ সর্ন মুআয রাঃ উকে দাাঁ়িাকিন। সতসন র্িকিন, ‘ইয়া রািুিাল্লাহ, সেন্তু আমার মকন হয় 
আপসন আমাকদরকে উকদ্দিয েকরকেন। অেবাৎ থযকনা আপসন আনিারকদরকে চাইকেন’। আিকি রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকত অস্বসি থর্ার্ েরসেকিন থয, ‘আনিাররা আমাকদরকে র্কিসেকিা, 
আমরা আপনাকদরকে িসতশ্রুসত সদসচ্ছ থয আপনারা মসদনায় আকিন, আমরা আপনাকদর সনরাপত্তা থদকর্া 
ও থহফাযত েরকর্া। আর এখন আমরা মসদনার র্াইকর। িুতরাং এখাকন থতা িসতশ্রুসত োযবের নয়’। 
হযরত িা’দ রাঃ এর্ার র্িকিন, ‘আল্লাহর েিম ইয়া রািুিাল্লাহ, আপসন আমাকদরকেই চাকচ্ছন’। রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘হযাাঁ, অর্িযই’। িা’দ রাঃ র্িকিন, ‘আমরা আপনার িসত সর্শ্বাি 
িাপন েকরসে এর্ং িাক্ষয সদকয়সে থয, আপসন যা সনকয় একিকেন তা িতয। এির্ থক্ষকে আনু তয ও 
অনুিরকণর র্যাপাকর আমরা আপনার োকে অেীোর েকরসে, িসতশ্রুসত সদকয়সে। িুতরাং ইয়া রািুিাল্লাহ, 

আপসন থয সিদ্ধাি সনকয়কেন তা র্াির্াসয়ত েরুন। আমরা আপনার িকে আসে। আ ামীোি আপসন 
িত্রুর মুকখামুসখ হকি আমরা সর্ষসট অপেন্দ েরর্ না। যুকদ্ধ আমরা সর্যবিীি এর্ং ি়িাইকয় আমরা 
িতযর্াদী। আল্লাহ তািা হয়কতা আমাকদর থেকে তাই চাকচ্ছন যার দ্বারা সতসন আপনার চকু্ষ িীতি 
েরকর্ন। আল্লাহর র্রেকত আপসন আমাকদরকে সনকয় থর্স়িকয় প়ুিন’। 
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িা’দ রাঃ-এর েোয় রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া আল্লাম খুসি হকিন। সতসন থঘাষণা েরকিন, ‘থতামরা 
থর্সরকয় পক়িা এর্ং িুিংর্াদ গ্রহণ েকরা। আল্লাহপাে আমাকে দুসট দকির থয থোকনা এেসট আমাকদর 
আয়ত্তার্ীন হওয়ার িসতশ্রুসত সদকয়কেন। আল্লাহর েিম, থযকনা আসম এখন েুরাইকির সনহতকদর থদখকত 
পাসচ্ছ। এখাকন আরু্ জাহ ি সনহত হকর্, এখাকন উতর্া সনহত হকর্, এখাকন িায়র্া সনহত হকর্, এমসনভাকর্ 
আকরা অকনকে সনহত হকর্’। র্সণবত আকে, জননে আনিার িাহাসর্ র্কিন, রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম থয-িানসটর সদকে ইসেত েকরসেকিন, থি-িানসটকে থেউ অসতক্রম েরকত পাকর সন। আর আমরা 
িা’দ সর্ন মুআকযর িকে এস কয় থ িাম’। 

িা’দ সর্ন মুআয সেকিন ইিিাসম মনীষা ও জ্ঞান, দাওয়াহ ও আসেদার অননযিার্ারণ দৃিাি। আল্লাহপাে 
তাাঁকে ভাকিাকর্কিসেকিন এর্ং তাাঁর জাসতও তাাঁকে ভাকিাকর্কিসেকিা। র্সন আর্দুি আিহাকির িসতসট 
ঘকর ইিিাম থপৌঁকে যাওয়ার মার্যম সেকিন সতসন। সতসন িতযিতযই থনতা সেকিন। সতসন স্বতঃফূতবভাকর্ 
ইিিাম গ্রহণ েকরসেকিন এর্ং ইিিাকমর র্াণী সনকয় তাাঁর জাসতর োকে স কয়সেকিন। সতসন থঘাষণা 
েকরসেকিন, ‘থহ আর্দুি আিহাকির িম্প্রদায়, মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর িসত সর্শ্বাি 
িাপন না েরকি আমার এর্ং থতামাকদর মুখ থদখাকদসখ হারাম’। তাাঁর এই থঘাষণার পর র্সন আর্দুি 
আিহাকির িসতসট ঘর ইিিাকম িকর্ি েকরসেকিা। 

হযাাঁ, এইির্ থনতা তাাঁকদর জাসতর েিযাণিার্কন সনকর্সদত োকেন। তাাঁরা যখন িরি ও শুদ্ধ পকে চকিন, 

তাাঁকদর জাসতও িরি ও শুদ্ধ পকে চকিন। আফ াসনিাকন আমাকদর িকে এেজন থনতা সেকিন, তাাঁর 
নাম সেকিা িায়খ িাকিহ। িায়খ িাকিহ িানাহ িম্প্রদাকয়র থ ােগুকিার থনতা সেকিন। অর্িয আমরা 
তাাঁকে িায়খ িাইয়াফ র্কি ডােতাম।  ত র্ের িাওয়াি অের্া রমযাকনর থিকষ ও িাওয়াকির শুরুকত 
আমরা জাসজ যুদ্ধকক্ষকে সেিাম। এেসদন দুপুকর আমরা তাাঁকে র্িিাম, িায়খ িাইয়াফ, আপসন 
আমাকদরকে দুপুকরর খার্ার থদসর েকর সদকচ্ছন’। সতন র্িকিন, ‘আমাকদর োকে রুসট থনই। সিয়াকদর 
এেসট দি ডাোসত েকর আমাকদর ির্ সনকয় থ কে’। যুকদ্ধর িময় সিয়ারা এেসট এিাো [এসট সেকিা 
পাসেিাকনর িীমাির্তবী এিাো] রািা র্ন্ধ েকর সদকিা। তারা থঘাষণা েরকিা, আমরা মুজাসহদকদর  াস়ি 
চিাচি েরকত সদকর্া না। িায়খ িাকিহ তখন পাসেিান িরোরকে িতেবর্াতবা পাোকিন। সতসন পাসেিান 
িরোরকে জানাকিন, সিয়ারা রািা র্ন্ধ েকর সদকয়কে। আপনারা যসদ রািা খুকি না থদন তাহকি আমরা 
এ াকরাকিা িিস্ত্র থযাদ্ধা িসির্কি রািা খুকি থনকর্া’। পাসেিান িরোর তাাঁকে জানাকিা, আমাকদর 
এেসদন িময় সদন। পাসেিান িরোরকে এেসদন িুকযা  থদয়া হকিা। সদ্বতীয় সদকন পাসেিাকনর টযাঙ্ক 
নামকিা এর্ং িসি িকয়া  েকর রািা খুকি সদকিা। এই ঘটানার পর জামাি সিয়া পাসিকয় থ কিা। 
সিয়াকদর থনতা জামাি িরোকরর মুকখামুসখ না হকয় পাসিকয় থ কিা এর্ং পে খুকি সদকিা। ঈদুি আযহার 
িময় সিয়ারা আর্ার সফকর একিা এর্ং পে র্ন্ধ েকর সদকিা। িায়খ িাকিহ তখন হকজ সেকিন। িানাহ 
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িম্প্রদাকয়র অনযানয থনতার থচকয় িায়খ িাকিহ সেকিন অননয। সতসন িচ্চসরে ও িংযমী সেকিন। তাাঁর 
থযা যতা ও গ্রহণকযা যতা সেকিা। তকর্ আমরা আল্লাহর ওপকর োউকে পসর্ে র্িকত চাই না। সতসন 
মুজাসহদকদরকে খাওয়াকতন। সতসন শুরু্ আমাকদরকে এই োরণ ভাকিার্ািকতন থয আমরা মুজাসহদ। সতসন 

আমাকদর থেকে সেেুই দাসর্ েরকতন না। এেসদন আমরা তাাঁকে র্িিাম, ‘ এই র্ের আমরা আপনাকে 
হকজর দাওয়াত সদসচ্ছ’। মাকন  ত র্ের। সতসন র্িকিন, ‘আসম থচকয়সেিাম, আপনাকদর িকে আমার 
িম্পেব হকর্ শুরু্ আল্লাহর জকনয। আসম আপনাকদর োকে দুসনয়ার সেেু দাসর্ েসর সন। তকর্ আপনারা 
আমাকে থয-উৎকির িন্ধান সদকয়কেন আসম তা র্ন্ধ েরকত পারকর্া না। হকজর মর্য সদকয় আপনারা আমার 
োকে একিকেন। তাই আপনাকদর এই দাওয়াতকে আসম গ্রহণ না েকর পাসর না’। যাই থহাে সতসন থি-
র্েরই হকজ থ কিন। এসদকে সিয়ারা সদ্বতীয় র্ার পে র্ন্ধ েকর সদকিা। তাাঁর পুে িাসিম তাাঁর িকে 
থযা াকযা  েরকিন। িাসিম সেকিন ‘জামায়াকত ইিিাসম’র িদিয। আসম উিতাদ আরু্ি আিা মওদুসদর 
জামায়াকত ইিিাসমর েো র্িসে। িায়খ িাসিম সেকিন অন্ধ। সিয়াকদর িকে এে যুকদ্ধ সতসন তাাঁর থচাখ 
হাসরকয়কেন। সতসন হকজর িময়ই তার র্ার্ার িকে থযা াকযা  েরকিন। সতসন জানাকিন, ‘সিয়ারা আর্ার 
মুজাসহদকদর পে র্ন্ধ েকর সদকয়কে’। িায়খ জানাকিন, ‘থতামরা সিয়াকদর সর্রুকদ্ধ যুদ্ধ শুরু েকরা’। এই 
যুদ্ধ িাসের যুদ্ধ সেকিা না। 

সর্এম ১২ িসক্রয় হকয় উেকিা। রু্কিট, সরেকয়িকিি রাইকফি, আরসর্সজ ও োিািসনেভ  জবন েকর 
উেকিা। এই যুদ্ধ থিষ পযবি সিয়া ও িানাহ িম্প্রদাকয়র মকর্য ভয়ার্হ রূপ সনকিা। আল্লাহপাে সিয়াকদর 
পরাি েরকিন। িানাহ িম্প্রদায় র্াকরাসট গ্রাম দখি েরকিা এর্ং থিগুকিা গুাঁস়িকয় সদকিা। আল্লাহপাে 
সিয়াকদর িাসঞ্ছত েরকিন এর্ং তাকদর িসি ও দম্ভ চূণব েকর সদকিন। থিই সদন থেকে সিয়ারা  তব ও 
িু়িকে আত্মক াপন েরকিা। এখন থিটাই তাকদর আরয়িি। থিই আরয়িি থেকে তাকদর খুর্ েম 
িংখযেই থর্র হকত থপকরকে। 

আপসন যসদ জাসজকত যান এর্ং থিই এিাো পসরদিবন েকরন তাহকি িসতসট গ্রামকে সর্ধ্বি থদখকর্ন। 
িায়খ িাকিহ এর্ং তাাঁর িিাকনরা থিইির্ গ্রামকে ধ্বংি েকর সদকয়কেন। থি-িময় থিখাকন োওকি 
আর্য়াকদর োকে এেজন সিয়া িামসরে েমবেতবা সেকিা থি মুজাসহদকদর জকনয সর্সভন্ন িঙ্কট িৃসি 
েরকতা। িায়খ িাকিহ তাকে র্িকিন, ‘তুসম আরর্কদর জনয িঙ্কট িৃসি েরকর্ না। এর্ং থিটাই থতামার 
জকনয ভাকিা হকর্। তাো়িা আসম ভাকিা েকরই জাসন থতামার থক্ষকে সে র্যর্িা সনকত হকর্’। থিই সদন 
থেকে তারা আমাকদর জকনয রািা খুকি থদয়। আমরা পাহাক়ির থপেন সদে সদকয় আিতাম। 
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[পর্ব ৬] 
িা’দ সর্ন মুআয সেকিন অননয দৃিাি 

 

র্াির্ িতয এই, থনতা ও িরদাররা যখন িতযর্াদী ও িৎ হন, আল্লাহপাে তাকদর মার্যকম ঈমান ও 
আসেদা এর্ং আদিব ও থচতনার অকনে েিযাণ েকরন। িা’দ সর্ন মুআয রাঃ থপৌরুষ, আত্মিম্মানকর্ার্, 

মযবাদা ও মানসর্েতার িতীেরূকপ জীর্কনর থিষ মুহূতব পযবি ভাস্বর সেকিন। র্নু েুরায়যার িকে তাাঁর 
ঘটনা এেজন িতযর্াদী থনতার ঘটনা। র্নু েুরায়যাকে অর্করার্ েরার পর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ 
ওয়া িাল্লাম তাকদর র্িকিন, থতামরা আমার সনকদবিমত দু ব থেকে থনকম আকিা। তারা র্িকিা, না, আমরা 
িা’দ সর্ন মুআকযর সনকদবিমত থনকম আিকর্া। জাকহসি যুক  িা’দ সর্ন মুআয তাকদর িকে সমেীচুসির্দ্ধ 
সেকিন। তাই তারা আিা েকরসেকিা, িা’দ রাঃ তাকদর র্যাপাকর িঘু সনকদবি থদকর্ন। 

  

খন্দকের যুকদ্ধ িা’দ সর্ন মুআয রাঃ েী র্কিসেকিন? থি-যুকদ্ধ আহত হওয়ার পর সতসন র্কিসেকিন, ‘থহ 
আল্লাহ, তুসম যসদ আমাকদর ও েুরাইিকদর মকর্য যুকদ্ধর িমাসপ্ত থটকন োকো তাহকি আমাকে থতামার 
োকে উসেকয় নাও’। সতসন আকরা র্কিসেকিন, ‘র্নু েুরায়যার র্যাপাকর আমার থচাখ িীতি েরার আক  
আমার মৃতুয সদও না’।৫ খন্দকের যুদ্ধই সেকিা থিষ যুদ্ধ থযখাকন েুরাইিরা মুিিমানকদর ওপর আক্রমণ 
েকরসেকিা। খন্দে যুকদ্ধর পকর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্কিসেকিন, 

 غزوناينغزوهم وَل  ناآل 

 ‘এখন থেকে আমরা তাকদর ওপর আক্রমণ েরকর্া, তারা আমাকদর ওপর আক্রমণ েরকর্ না’।৬ 

আল্লাহপাে িা’দ রাঃ-এর থদায়ার িেম অংি-‘েুরাইকির িকে যুদ্ধ থিষ হকয় থ কি আমাকে উসেকয় 
সনন’।–েরু্ি েকরসেকিন। আর থদায়ার সদ্বতীয় অংি-‘র্নু েুরায়যার র্যাপাকর আমার চকু্ষ িীতি েরুন’।–
েরু্ি হওয়ার ঘটনা এমন- র্নু েুরায়যা র্িকিা, আমরা িা’দ সর্ন মুআকযর সনকদবিমত নামকর্া। তারা 
তাাঁকে সনকয় একিা। তখন তাাঁর যখকমর সর্ষয়সট থ াপন সেকিা। অেবাৎ আল্লাহপাে তাাঁর যখকমর সর্ষয়সট 
থ াপন থরকখসেকিন এর্ং রিক্ষরণ র্ন্ধ থরকখসেকিন। িা’দ রাঃ তখন মিসজদ িােকন অর্সিত 
হািপাতাকি সচসেৎিার্ীন সেকিন। সতসন আওি থ াকের থনতা সেকিন। সতসন থিখাকন উপসিত হকি 
এেদি আওি তাাঁর সদকে এস কয় একিা এর্ং র্িকিা, ‘থহ িা’দ, আপসন আপনার অর্ীনকদর িসত 
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িদ্বযর্হার েরুন। এরা আমাকদর িেী সেকিা। আপসন তাকদরকে ভুকি যাকর্ন না’। িা’দ রাঃ থঘাষণা 
েরকিন, ‘এখন িা’থদর [কিষ] িময় ঘসনকয় একিকে। আল্লাহর র্যাপাকর োকরা সতরোর তাকে স্পিব 
েরকর্ না। আসম র্নু েুরায়যার র্যাপাকর সনকদবি সদসচ্ছ, তাকদর পুরুষকদর হতযা েরা থহাে, নারী ও 
সিশুকদর র্সন্দ েরা থহাে এর্ং তাকদর র্ন-িম্পদ  সনমকত পসর সণত েরা থহাে’।৭ হযরত িা’থদর 

ফয়িািা শুকন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, িাত আিমাকনর ওপকর আল্লাহপাকের 
থয-রায় সেকিা, তুসম থি-রায়ই থঘাষণা েকরকো। এটাই সেকিা আল্লাহপাকের সিদ্ধাি। 

মানুষ ইর্াদত ও িৎোকজর মর্য সদকয় পসর্েতা, স্বচ্ছতা ও িততার সর্সভন্ন িকর উৎেষব িাভ েরকত 
োকে। অর্কিকষ থি এমন পযবাকয় থপৌকে, যখন থি আল্লাহর নাকম িপে েকর আল্লাহপাে তার িপে 
পূরণ েকরন আল্লাহপাে তাকে ভাকিাকর্কি থঘাষণা েকরন, ‘যসদ থি আমার োকে চায়, অর্িযই আসম 
তাকে সদই। থি যসদ আমার োকে আরয় িােবনা েকর, অর্িযই তাকে আসম আরয় সদই’। এই রায় 
থঘাষণার পর হযরত িা’দ রাঃ এর যখম থেকে তীব্র রিক্ষরণ হকিা এর্ং সতসন মৃতুযর্রণ েরকিন। 
িাহার্া ণ তাাঁর মৃতকদহ র্হন েকর সনকয় যাসচ্ছকিন। সতসন সেকিন স্বািযর্ান সর্িাি থদকহর অসর্োরী। 
তাাঁরা র্িকিন, িা’দকে থতা হািো মকন হকচ্ছ। তাাঁকদর েো শুকন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
র্িকিন- 

ْوِت َسْعِد ْبِ   َِ ِ  ِل َِ ْح  معاذإن ل ُ حَِة غيركم, لقَِّد اْهتزَّ عْرُش الرَّ

‘থতামরা ো়িা তাাঁর আকরা র্হনোরী রকয়কে। িা’থদর মৃতুযকত আল্লাহর আরি থোঁকপ উকেকে’।৮ 

িুর্হানাল্লাহ! মাসটর সতসর এেজন িার্ারণ মানুষ; দু বন্ধময় তরি থেকে যাাঁর িৃসি, তাাঁর মৃতুযকত আল্লাহর 
আরি থোঁকপ উকেকে! েী িম্মান সেকিা তাাঁর? থোন উচ্চতা সেকিা তাাঁর? এই দীন ও সর্শ্বািকে র্ারণ 
েকর এই মাসটর িৃি মানুষসট থোন উচ্চতম সিখকর আকরাহণ েকরসেকিন? োর জনয রহমাকনর আরি 
থোঁকপ উকেকে? হযরত িা’দ রাঃ-এর মৃতুযকত। থফকরিতারা তাাঁর রুহকে থপকয় আনসন্দত হকয় উকেকেন। 
ের্করর িাসি থেকে থেউ যসদ মুসি থপকয় োকেন, সতসন হকিন হযরত িা’দ রাঃ। 

িা’দ সর্ন মুআয রাঃ-আল্লাহপাে তাাঁর িসত রহমত র্ষবণ েরুন- সেকিন এে আশ্চযব র্যসিত্ব। মসদনায় 
রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম যাাঁকদর ওপর সনভবর েকরসেকিন তাাঁকদর অনযতম সেকিন িা’দ 
রাঃ। সতসন সেকিন তাাঁর ির্ান খুাঁসট। সতসন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে র্কিসেকিন, 

‘আল্লাহপাে হয়কতা আমার থেকে এমন সর্ষয় িোি েরকর্ন যা আপনার চকু্ষকে িীতি েরকর্’। সতসন 
র্কিন সন, থহ িমুকদ্রর মৎিেুি, থতামরা কু্ষর্াতব হও, আমরা তাকদরকে সনকক্ষপ েরকর্া, আমরা তাকদরকে 
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সনকক্ষপ েরকর্া। আমরা অসচকর ইহুসদকদরকে িমূকি সর্নাি েরকর্া। র্রং সতসন র্কিসেকিন, ‘আল্লাহপাে 
হয়কতা আমার থেকে এমন সর্ষয় িোি েরকর্ন যা আপনার চকু্ষকে িীতি েরকর্। 

িাহার্া ণ রাসদয়াল্লহু আনহুম সর্শ্বজ কতর িসতপািকের িসত সেকিন নযায়র্ান ও সনিার্ান। তাাঁরা 
আক ভাকর্ থোকনা সেেু জানার থচিা েরকতন না। োরণ তাাঁরা জানকতন, মানুকষর হৃদয়িমূহ আল্লাহর 
জ্ঞানার্ীন রকয়কে। তাাঁরা জানকত থচিা েরকতন না, েীভাকর্ োর ভা যসিসপ রসচত হকচ্ছ। আনাি সর্ন 
আন-নাদার রাঃ র্দর যুদ্ধ থেকে চকি স কয়সেকিন। এ-োরকণ সতসন অকনে সতরোকরর সিোর হন। 
তখন সতসন েী র্কিসেকিন? সতসন র্কিসেকিন, ‘যসদ আসম যুদ্ধকক্ষকে উপসিত হকয় োসে, তকর্ আল্লাহপাে 
অর্িযই থদকখন আসম েী েসর। অর্িযই আল্লাহপাে থদকখন আসম েী েসর’। িাহাসর্ ণ আাঁর িরীকর 
আসিসটরও থর্সি আঘাকতর সচহ্ন থপকয়সেকিন। িা’দ সর্ন মুআয রাঃ র্কিন, ‘আসম আনাি সর্ন নাদাকরর 
িকে ওহুদ িােকণ যাসচ্ছিাম। সতসন আমাকে র্িকিন, “থহ আরু্ আমর, ওহ আরু্ আমর, জান্নাত। আসম 
জান্নাকতর ঘ্রাণ পাসচ্ছ। আসম ওহুদ িাির থেকে জান্নাকতর ঘ্রাণ পাসচ্ছ”’। সতসন জান্নাকতর ঘ্রাণ 
থপকয়সেকিন। িুর্হানাল্লাহ! সতসন দুসনয়াকতই জান্নাকতর ঘ্রাণ থপকয়সেকিন। থহ িুেমান [এেজন আরর্ 
মুজাসহদ], তুসম এখাকন ঘুসমকয় আকো। অেচ আনাি সর্ন নাদার র্কিকেন, ‘আসম ওহুকদর িাির থেকে 
জান্নাকতর ঘ্রাণ পাসচ্ছ’। 

মুজাসহদরা িসফউল্লাহ আফযাসি িম্পকেব আমাকে র্কিকেন। সতসন আফ াসনিাকন থহরাত এিাোর 
েমাডার সেকিন। সতসন িাহাদাত র্রণ েরার আক  যখন তাাঁর  াস়িকত িকর্ি েরকিন, র্িকিন, ‘আসম 
আশ্চযব এে ঘ্রাণ পাসচ্ছ। িম্ভর্ত থিটা িাহাদাত আর জান্নাকতর ঘ্রাণ’। এই েো র্িার িায় দুই ঘন্টা 
পকরই সতসন িাহাদাত র্রণ েকরন। 

হযরত িা’দ সর্ন মুআয রাঃ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে তাাঁর জকনয এেসট আসরি [োপ্পর 
র্া তাাঁরু্] সনমবাণ েরার পরামিব সদকয়সেকিন।৯ সতসন তাাঁকে র্কিসেকিন, থহ আল্লাহর রািুি…থহ আল্লাহর 
নর্ী… আমরা সে আপনার জকনয এেসট আসরি সনমবাণ েরকর্া না? আপসন তাকত অর্িান েরকর্ন 
েরকর্ন। আমরা থিখাকন আপনার র্াহন িস্তুত রাখকর্া। তারপর িত্রুকদর থমাোসর্িা েরকর্া। 
আল্লাহপাে যসদ আমাকদর িম্মাসনত েকরন এর্ং োকফরকদর ওপর আমাকদর সর্জয় দান েকরন, তাহকি 
আমরা যা ভাকিার্াসি তাই হকর্। আর অনয সেেু ঘটকি আপসন আপনার র্াহকন আকরাহণ েকর আমাকদর 
পশ্চাদ র্তবী র্াসহনীর িকে যুি হকর্ন। সেেু মানুষ থতা [যুদ্ধ থেকে সর্রত থেকে] আপনার পশ্চাকত রকয়ই 
যাকর্। থহ আল্লাহর নর্ী, আমরা সে আপনাকে তাকদর থচকয় থর্সি ভাকিার্াসি না? তারা যসদ র্ারণা 
েরকতা আপসন যুকদ্ধ মুকখামুসখ হকচ্ছন, তাহকি তারা থপেকন থেকে থযকতা না। আল্লাহপাে যসদ তাকদর 
মার্যকম আপনাকে রক্ষা েরকতন, তারা আপনার মেি োমনা েরকতা এর্ং আপনার িকে সজহাদ 
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েরকতা’। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িা’দ রাঃ-এর এির্ েো শুকন তাাঁর িিংিা েকরন। 
তাাঁর জকনয েিযাকণর থদায়া েকরন। এরপর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর জকনয এেসট 
আসরি র্ানাকনা হয়। 

 

  

৫) খন্দকের যুকদ্ধ েুরাইি দকির ইর্নুি আরাো িা’দ সর্ন মুআযকে তীর েুাঁক়িসেকিা। থি তাাঁকে র্কিসেকিা, ‘তুসম 
এসট র্করা। আসম ইর্নুি আরাো’। তখন িাদ সর্ন মুআয র্কিসেকিন, ‘আল্লাহ থতামার থচহারাকে আগুকন ঝিিাকর্ন’। 
তারপর সতসন এই থদায়া েকরসেকিন। খন্দকের যুকদ্ধ র্নু েুরায়যা মুিিমানকদর িকে যুসি ভং  েকর েুরাইকির 

িকে থযা  সদকয়সেকিা। থদখুনঃ তাফসিকর সর্ন োসির, িুরা আহযার্। 

৬) মুিনাকদ আহমাদ, চতুেব খণ্ড, পৃিা ২৬২; িসহহুি রু্খাসর, হাসদি নং ৪১০৯। 

৭) আি-সিরাতুন নার্াসর্য়যা, আরু্ মুহাম্মদ আর্দুি মাসিে ইর্কন সহিাম (সমিরঃ মাতয়ার্া মুিফা আির্াসর্, ১৯৫৫) 
পৃিা ২৩৯-২৪০; িসহহুি মুিসিম, সদ্বতীয় খণ্ড, পৃিা ৭৭। 

৮) আি-আস্মা ওয়াি সিফাত, আি-র্াইহাসে, হাসদি ৮১০,৮১১; িসহহুি মুিসিম, হাসদি ১৯১৫। 

৯) র্দকরর পুরকনা েূকপর সনেট এেসট উচ্চ িান সেকিা। এখাকন দাাঁ়িাকি পুকরা রণােন দৃসিক াচর হকতা। িাহাসর্ ণ 
এই জায় ায় রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর জকনয এেসট োপ্পর সনমবাণ েকরসেকিন। এটাকেই আসরি 
র্িা হয়। এই আসরকির থভতর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর িকে আরু্ র্ক্র রাঃ ো়িা আর থেউ সেকিন 
না। হযরত িা’দ সর্ন মুআয রাঃ রািুকির থদহরক্ষী সহকিকর্ আসরকির দরজায় নগ্ন তরর্াসর হাকত পাহারায় সেকিন। 
সিরাকত ইর্কন সহিাম, িাগুি, পৃিা ৬২০-৬২১। 

  

  

 

 

 



সিরাত থেকে সিক্ষা 38 
 

[পর্ব ৭] 
সজহাকদর ময়দাকন থদায়া 

 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম থদখকিন মক্কার েুরাইি র্াসহনী আেন েি সটিার আ়িাি থেকে 
থর্র হকয় একিা। এই থদকখ সতসন আসরকির থভতর থদায়ায় মগ্ন হকিন। সতসন থদায়া েরকিন- 

الَهم أحنِهم الغداهالَهم هذه قريش قد أقبَت بخيَلأها, وِخرها تُجاِل وتُكذَّب رسولك, الََُّهمَّ ِنصرك الذي وعدتن ,   

থহ আল্লাহ, এই েুরাইি র্াসহনী অহঙ্কার আর ঔদ্ধকতযর িকে এস কয় আিকে। তারা থতামার নর্ীর িকে 
সর্তণ্ডা েকরকে এর্ং তাকে অস্বীোর েকরকে। থহ আল্লাহ, তুসম আমাকে িাহাকযযর থয-িসতশ্রুসত সদকয়কো 
তা পূণব েকরা। থহ আল্লাহ, িতুযকষই তাকদরকে ধ্বংি েকরা।১০ 

  

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম রাকতর থর্িায় তন্ময়-সর্কভার হকয় থদায়া েকরই থযকত িা কিন। 
থিটা সেকিা জুমআর রাত। রমযান মাকির এওকতকরা তাসরকখর রাত। এে পযবাকয় তাাঁর োাঁর্ থেকে চাদর 
পক়ি থ কিা। সতসন থটরও থপকিন না। আরু্ র্ের রাঃ তাাঁর থপেকন দাাঁস়িকয় সেকিন। সতসন র্িকিন- 

  بعض مناشدتك ربك يا رسول الَ ُ ِإن الَ ُ منجز لك ما وعدك

‘ইয়া রািুিুল্লাহ, আপনার িসতপািকের োকে সমনসত-অনুনয় জানাকনায় ক্ষাি থহান। আল্লাহপাে 
আপনাকে থয-িসতশ্রুসত সদকয়কেন তা অর্িযই পূণব েরকর্ন’। িুর্হানাল্লাহ! আরু্ র্ের রাঃ রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে র্িকেন, ইয়া রািুিুল্লাহ, আপসন সনকজর ওপর দয়া েরুন। আল্লাহ অর্িযই 
আপনাকে িাহাযয েরকর্ন। সতসন আপনাকে থয-িসতশ্রুসত সদকয়কেন তা অর্িযই পূণব েরকর্ন। আপনার 
িসতপািকের োকে অনুনয়-সমনসত জানাকনায় ক্ষাি সদন। 

রািুকির থদহ থেকে চাদর পক়ি স কয়সেকিা। সতসন সেেুই থটর পান সন। সতসন থদায়ায় মগ্ন-সর্কভার 
সেকিন। িুর্হানাল্লাহ! সতসন আোিমণ্ডিী ও পৃসের্ীর স্রিা েতৃবে িসি ও িাহাযযিাপ্ত নর্ী সেকিন। সতসন 
এই দীকনর সর্জকয়র িসতশ্রুসতিাপ্ত নর্ী সেকিন। সতসন সেকিন সর্শ্ব-িসতপািকের থহফাযকত রসক্ষত নর্ী। 
অেচ সতসন িারারাত থদায়ায় মগ্ন সেকিন। থোন রাত? রমযান মাকির িকতর তাসরকখর রাত। সতসন েী 
েকরসেকিন থি-রাকত। িারারাত মহান আল্লাহর োকে থদায়ায় মগ্ন সেকিন। 
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সমিরীয় থিনার্াসহনী জুন মাকির পঞ্চম রাকত েী েরসেকিা? চারকিা থিনা েমবেতবা িারারাত থনাংরামী, 
সনিবজ্জতা ও মকদ সনমসজ্জত সেকিা। নিা নতবেী তাকদর জকনয থনকচসেকিা। র্ারুখ নাসদি- এই ইহুসদ 
র্ারুখ নাসদি ১৯৫৪ িাি েকে ১৯৬৭ িাি পযবি সমিরীয় থিনার্াসহনীর উপকদিা সেকিা। এেসট মুিসিম 
থদকির সর্মানর্াসহনীর উপকদিা সেকিা এেজন ইহুসদ!-তার رات عند الفجرئتحطِت الطا / িতুযকষ 
সর্মানগুকিা ধ্বংস্প্রাপ্ত হকয়কে গ্রকন্থ থি র্কিকে, ‘আসম রাকতর থর্িা এেসট পাসটবর আকয়াজন েরিাম। 
নতবেী তাকত থনকচসেকিা। রাত দুকটার িময় এই পাসটব থিষ হয়। আসম িঙ্কা েসর, যসদ এখন তারা 
র্াস়িকত সফকর যায় তাহকি থভার পাাঁচটায় িেম থয-সর্মান-হামিার পসরেল্পনা েরা হকয়কে থিই হামিার 
িময় তারা থজক  যাকর্। আসম দ্রুত সচিা েসর এর্ং পাসটবকে অসতসরি িমকয়  স়িকয় থদয়ার এেটা রু্সদ্ধ 
থপকয় যাই। আসম থিনােমবেতবাকদর দুই দকি ভা  েসর; পুরুষ েমবেতবাকদর এেদি, নারী েমবেতবাকদর 
আকরেদি। পুরুষ েমবেতবাকদর র্সি থতামরা হকি সমিরীয় সম  আর নারী েমবেতবাকদর র্সি, থতামরা 
হকি ইিরাইসি সমরা । আসম এখন থদখকত চাই সম  েীভাকর্ সমরাক র ওপর ঝাাঁসপকয় পক়ি। আমার 
এই েো র্িার িকে িকে সম  সমরাক র ওপর মাকন পুরুষ েমবেতবারা নারী েমবেতবাকদর ওপর ঝাাঁসপকয় 
পক়ি। তারা থভার চারটা পযবি মউজ ও মাসিকত সনমসজ্জত োকে’। র্ারুখ নাসদি আকরা র্কি, ‘নতবেীর 
র্যাপাকর আমার আর সিদসে মাহমুকদর মকর্য মতকভদ ঘকট। সিদসে মাহমুদ সর্মানর্াসহনীর র্ক়িা 
েমবেতবা’। থি র্কি, ‘থভার চারটার িময় থিনােমবেতবারা মাতাি ও ক্লাি-রাি হকয় র্াস়িকত সফকর যায়। 
তারা সনকজকদর সর্োনায় েুাঁক়ি থদয় এর্ং ঘুসমকয় পক়ি। োয়করার ির্ সর্মানর্ন্দর ও সর্মান জ্বাসিকয় 
থদয়ার আক  তারা জা কত পাকর না’। র্ারুখ নাসদি এই র্কি তার োসহনী থিষ েকর, ‘সমিরীয় 
সর্মানর্ন্দর আর সর্মানগুকিা েীভাকর্ পু়িকে তা থদখার জকনয আসম এেসট সর্মাকন চক়ি োয়করার 
আোকি চক্কর সদই। আমার থদখকত থোন ভুি হয় না থয জ্বাসিকয় থদয়া সর্মান ও ধ্বংিিাপ্ত সর্মানর্ন্দর 
থেকে েুণ্ডিী পাসেকয় থর্াাঁয়া উেকে’। 

আর্দুন নাকিকরর ভূসমো সেকিা? মাসেবন রাষ্ট্রদূত- সর্দাসয় পকে- তার িকে থযা াকযা  েকর। র্ারুখ 
নাসদি র্কি, ‘িন্ধযা িাতটায় মাসেবন রাষ্ট্রদূত আর্দুন নাকিকরর িকে থযা াকযা  েকর এর্ং তাকে অনুকরার্ 
েকর, আপসন থোকনা আক্রমকণর সনকদবি থদকর্ন না। ইিরাইসি আক্রেমকণর দুই ঘন্টা আক  রুি রাষ্ট্রদূত 
আর্দুন নাকিকরর িকে থযা াকযা  েকর এর্ং র্কি, আপসন থোকনা আক্রমণ চািাকর্ন না। ফজকরর 
নামায আদাকয়র জকনয তারা তাকে থভাকরই জাস কয় থদয়!’ 

যুকদ্ধর রাকত রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িারারাত ইর্াদত েরার োরকণ, থদায়ায় তন্ময়-সনমগ্ন 
োোর োরকণ একতাটাই আত্মসর্সৃ্মত সেকিন থয, তাাঁর োাঁর্ থেকে চাদর পক়ি থ কিও সতসন থটর পান 
সন। আরু্ র্ের রাঃ রািুকির িসত িহানুভূসতিীি হকয় র্কিন, ‘ইয়া রািুিুল্লাহ, আপনার িসতপািকের 
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োকে সমনসত-অনুনয় জানাকনায় ক্ষাি থহান’। আর এসদকে যুকদ্ধর আক র রাকত সমিকরর িামসরে েমবেতবা 
সিদসে মাহমুদ ইহুসদ র্ারুখ নাসদকির িকে এে নতবেীর [িকম্ভাক র?] র্যাপাকর তেবসর্তেব েকর।… 

যাই থহাে। আল্লাহপাে র্কিকেন- 

اُروَن ِِ  السَّاعِت لَِف  يْستَْعِجُل بَِها الَِّذيَ  آل يُِْمنُوَن بِها َولَِّذيَ   َِ وَن أنََّها اْلَحقُّ أََلَ إنَّ الَِّذيَ  يُ ُِ آَمنُوا ُمْشِفقُوَن ِمْنَها َويَعََ

 َضَلٍَل بَِعيدِ 

‘যারা তা [সেয়ামত] সর্শ্বাি েকর না তারাই তা তরাসিত েরকত চায়। আর যারা সর্শ্বািী তারা তা ভয় 
েকর এর্ং জাকন তা িতয। থজকন রাকখা, সেয়ামত িম্পকেব যারা র্াে-সর্তণ্ডা েকর তারা থঘার সর্ভ্রাসিকত 
রকয়কে’। [িুরা িূরা, আয়াত ১৮] 

হযাাঁ, রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম আল্লাহর থেৌিকির র্যাপাকর সনসশ্চত সেকিন না। আর আরু্ 
খাকিদ ও তার দকির এেসটই আহর্ান সেকিা, আল্লাহর েিম, থতামরা থর্র হকর্ না। এই আহ্বানই 
তাকদর সেকিা। সমিরীয় থিনার্াসহনীর িেম টযাঙ্কর্হর থযসট সিনাই পর্বকত িকর্ি েকর তাকত থিখা 
সেকিাঃ ناصرنا عبد الناصر … ناصرنا ناصر ‘আমাকদর িাহাযযোরী নাকির… আমাকদর িাহাযযোরী 
আর্দুন নাকির’। আর ইিরাইকির িেম টযাঙ্কর্হকর তাওরাকতর সেেু পেসি থিখা সেকিা। থমাকি দায়ান 
(Moshe Dayan)

১১
 এর েনযা Yael Dayan তাাঁর Israel Journal : June 1962

১২
 গ্রকন্থ র্কিন- এই 

থমকয় ইিরাইসি থিনার্াসহনীকত িিস্ত্র সিসনে সেকিন-‘দসক্ষণ ফ্রকন্টর খর্র যখন আমাকদর োকে থপৌঁকে, 

ভকয় আমাকদর োাঁকর্র মাংি থোঁকপ ওকে। থিখাকন সমিরীয় র্াসহনী আক্রমণ েকরকে। এর সেেুক্ষণ পকরই 
হাখাম [র যার্াই র্া ইহুসদ র্মবগুরু] আমাকদর োকে আকিন এর্ং তাওরাত থেকে সেেু পেসি পাে েকর 

থিানান। তাওরাকতর পাে শুকন আমাকদর ভয় িাসিকত এর্ং িঙ্কা স্বসিকত পসরণত হয়’। হযাাঁ, র্মবীয় 
সর্শ্বাকির ওপর সভত্ত েকর  ক়ি ওো রাষ্ট্রকে র্মবগুরুরাই পসরচািনা েকরন। থডসভড থর্ন গুসরয়ন 
ইিরাইি িসতিা েরসেকিা। থি সর্রাট র্মবগুরু সেকিা না। গুসরয়ন তার থমকয়কে থে ইহুসদ পাকের োকে 
সর্কয় সদকত চায়। সেন্তু হাখাম এই সর্র্াহ-র্ন্ধকন র্ার্ িাকর্। থি র্কি, আমাকদর ইহুসদ র্মবানুিাকর আপনার 
থমকয় ইহুসদ নয়। োরণ, তার মা ইহুসদ নয়। ১৯৬৫ িাকি চাসচবি মৃতুযর্রন েকরন। তাাঁর জানাযায় 
ইিরাইকির থিসিকডন্ট ও িয়ার্ানমন্ত্রী অংি গ্রহণ েকর। চাসচবকির জানাযা হকয়সেকিা িসনর্াকর। 
ইিরাইকির থিসিকডন্ট ও ির্ানমন্ত্রী থিসদন েয় সেকিাসমটার থহাঁকটসেকিা এর্ং  াস়িকত চ়িকত অস্বীেৃসত 
জাসনকয়সেকিা। োরণ তাকদর র্কমব িসনর্াকর  াস়িকত চ়িা সনসষদ্ধ। 

থযসদন তারা মিসজদুি আেিায় িকর্ি েকর। মিসজকদর িসতরক্ষায় সনকয়াসজত জডবান থিনার্াসহনীর 
পাাঁচ সিসনে থোকনা ি়িাই েকর সন। িসতকরার্ েকর সন। মিসজকদ িকর্কির পর থডসভড গুসরয়ন থর্ন 
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র্কি, ইিরাইকি িকর্কির পর আজকের সদনসট আমার জীর্কন থরি সদন। থি থঘাষণা েকর-আসম তখন 

পসশ্চমতীকর সেিাম এর্ং থরসডও শুনসেিাম- আসম ইিরাইসি সিনযকদর থরসডওকত র্িকত শুনিাম, মুহাম্মদ 
মারা থ কে। থি মারা থ কে আর সেেু অর্িা থরকখ থ কে। এভাকর্ তারা র্িকত োকে। দায়া থঘাষণা 
েকর, থজরুজাকিম থেকে মসদনা পযবি আমাকদর েতৃবকত্বর অর্ীকন োেকর্। আর এসদকে আরু্ খাকিদ 
২৭ থি থম িংর্াদ িকম্মিকনর আকয়াজন েকর। সর্কশ্বর িাংর্াসদেরা থিই িকম্মিকন অংিগ্রহণ েকরন। 
তার হাকত সেকিা সি াকরট । থি র্িসেকিা, আমরা ইহুসদকদর িকে ি়িাই েরকর্া এর্ং যারা তাকদর 

িহায়তা েকর তাকদর িকেও ি়িাই েরকর্া। আমরা আকমসরোর িকেও ি়িাই েরকর্া। এর্ং তার হাকত 
সি াকরট পু়িসেকিা। 

েুরাইকির থনতারা উমাইর সর্ন ওয়াসহর্ আি-জাসহমকে মুিিমানকদর িংখযা সনণবয় েরার জনয পাোকিা। 
তারা তাকে র্িকিা, তুসম যাও এর্ং মুিিমানকদর িংখযা সনণবয় েকর একি আমাকদরকে র্কিা। থি এেসট 
থঘা়িায় চক়ি মুিসিম র্াসহনীর চারপাকি ঘুকর সনকজকদর সিসর্কর সফকর একিা। েুরাইি থনতারা তাকে 
সজকজ্ঞি েরকিা, মুিিমানকদর িংখযা েকতা হকর্? উমাইর র্িকিা- 

 ثَلث منة يزيدون أو يقاون قَيَل، لك  يا قريش رأيت البَليا تحِل الِنايا، نواضح يشرب البَليا تحِل الِنايا

‘তাকদর িংখযা হকর্ সতনকিা। তকর্ তার থচকয় িামানয েমকর্সিও হকত পাকর। সেন্তু থহ েুরাইি িম্প্রদায়, 

আসম সর্পদকে মৃতুয র্হন েরকত থদকখসে। ইয়ািসরকর্র উটগুকিা ভয়ার্হ সর্পদ, থিগুকিা মৃতুয র্হন 
েকর সনকয় একিকে’। 

 অেব হকচ্ছ জাকহসি যুক র থিই উট র্া চতুস্পদ البَية িকব্দর র্হুর্চন। البَياة এর অেব েী? এসট-البَليا
জাকনায়ার যাকে তার মাসিকের মৃতুযর পর ের্করর পাকি থর্াঁকর্ রাখা হকতা এর্ং খাওয়ার জকনয থোকনা 
র্রকনর দানাপাসন থদয়া হকতা না। পশুসট থিষ পযবি না থখকয় মারা প়িকতা। [بَية-এর িার্ারণ অেব 
সর্পদ, পরীক্ষা, দুকযবা ]। نواضح িব্দসট ناضح-এর র্হুর্চন। এর অেব এমন উট যা িিযকখকত থদয়ার 

জনয পাসন র্হন েকর সনকয় যায়। থি আকরা র্কি, ‘থিই উটগুকিা ভয়ঙ্কর মৃতুয র্হন েকর আকে। তরর্াসর 
ো়িা আত্মরক্ষার জকনয তাকদর োকে আর থোকনা উপেরণ থনই। তাকদর থেউ-ই অিত অনয এেজকনর 
িাণ হরণ েরা র্যতীত সনকজর িাণ সর্িজবন থদকর্ না। তারা যসদ তাকদর িমিংখযে েুরাইিকদর হতযা 
েকর তাহকি- আল্লাহর েিম-এরপর আমাকদর জীর্কন আর থোকনা েিযাণ োেকর্ না’। তারা উমাইরকে 
সজকজ্ঞি েরকিা, তুসম েী মকন েকরা? থি জর্ার্ সদকিা, আসম মকন েসর রু্সদ্ধমাকনরা এই যুদ্ধ থেকে সর্রত 
োেকর্ এর্ং আমরা মক্কায় সফকর যাকর্া। 
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হাসেম সর্ন সহযাম র্কিসেকিা। হাসেম সর্ন সহযাম খুয়াইসিদ সেকিা হযরত খাসদজা রাঃ-এর ভাসতজা। 
খুয়াইসিদ খাসদজা রাঃ-এর সপতা এর্ং সহযাম খাসদজা রাঃ-এর ভাই। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম সেকিন তার ফুফা। তাই হাসেম রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে ভাকিার্ািকতা। থি 
েুরাইি িম্প্রদাকয়র ির্কচকয় সর্চক্ষণ র্যসির োকে থ কিা। েুরাইকির ির্কচকয় সর্চক্ষণ র্যসি সেকিা 
উতর্া সর্ন রসর্য়া। উতর্া মুিসরেকদর োকেও গ্রহণকযা য সেকিা, মুিিমানকদর োকেও গ্রহণকযা য সেকিা। 
তাই সহজরকতর আক  মক্কার মুিসরেরা যখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এর োকে থোকনা 
দাসর্ থপি েরকত চাইকতা, তারা উতর্াকে তাাঁর োকে পাোকতা। উতর্া সেকিা সর্জ্ঞ, সর্চক্ষণ, িম্মাসনত 
ও চসরের্ান। থি র্ািসর্েই ঈমান আনকত যাসচ্ছকিা। হাসেম সর্ন সহযাম উতর্া সর্ন রাসর্য়াকে১৩

 র্িকিা, 
‘থহ উতর্া… থহ আরু্ি ওয়াসিদ, আপসন েুরাইকির ির্ান র্যসি এর্ং তাকদর থনতা। আপসন ইকচ্ছ েরকি 
এমন িুনাম অজবন েরকত পাকরন, যা আপনাকে সচরস্মরনীয় েকর রাখকর্। আপসন দৃঢ়তার িকে আপনার 
জাসতকে এই অনযায় যুদ্ধ থেকে সর্রত রাখুন’। উতর্া র্িকিা, ‘এজকনয আসম িস্তুত আসে; সেন্তু আরু্ 
জাহ ি আমার িকে এেমত হয় সে-না িকন্দহ। তুসম তাকে রু্সঝকয় র্কিা’। 

মক্কার মুিসরেরা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর িকে আকিাচনা েরকত চাইকি উতর্া সর্ন 
রসর্য়াকে তাাঁর োকে পাোকতা। থি এের্ার রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে র্িকিা, ‘ভাসতজা, 
থিাকনা, তুসম যসদ িম্পদ চাও, আমরা থতামার জকনয িম্পদ জমা েরকত িস্তুত। তুসম যসদ রাজত্ব চাও, 

আমরা থতামাকে রাজত্ব িদাকনও িস্তুত। এর্ং তুসম যসদ আকরা সেেু চাও…। আর থতামার োকে যসদ 

সজকনর মন্ত্রনা একি োকে, আমরা িম্পদ জমা েকর তার সচসেৎিা েরাকতও িস্তুত’। রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, ‘আরু্ ওয়াসিদ, শুনুন’। -এই র্কি িুরা হা-মীম আি-িাজদা থেকে 
সতিাওয়াত েরকিন। সর্িসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম- 

ِحيمِ  ِ  الرَّ َِٰ ْح َ  الرَّ ونَ  .حم. تَنِزيٌل ِم  ُِ ََْت آيَات ُُُ قُْرآنًا َعَربِي اا ِل قَْوٍم يَْعََ بَِشيًرا َونَِذيًرا َِأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم َُِهْم ََل  .ِكتَاٌب ُِِص 

عُونَ  َِ  يَْس

‘হা-মীম। এটা দয়াময়, পরম দয়ািুর সনেট থেকে অর্তীনব। এে সেতার্, সর্িদভাকর্ সর্রৃ্ত হকয়কে এর 
আয়াতিমূহ-আরসর্ ভাষায় েুরআন-জ্ঞানী িম্প্রদাকয়র জকনয, িুিংর্াদদাতা ও িতেবোরী। সেন্তু 
অসর্োংি থিাে মুখ সফসরকয় সনকয়কে। িুতরাং তা শুনকর্ না’। এভাকর্ থতিাওয়াত েকর সতসন থতকরাতম 
আয়াত  ُوَِ َِإِْن أَْعَرُضوا َِقُْل أَنذَْرت ُِ ٍِ َوثَ ثَْل َصاِعقَِة َعا ُكْم َصاِعقَةً ِم   ‘তরু্ তারা যসদ মুখ সফসরকয় থনয় তকর্ 
র্কিা, আসম থতামাকদরকে িতেব েরসে এে ধ্বংিের িাসির, আদ ও িামুকদর িাসির অনুরূপ’। -পযবি 
থপৌঁেকি উতর্া রািুকির মুকখ হাত রাকখ এর্ং র্কি, ‘তুসম থয-পংসিমািা আরৃ্সত্ত েকরকো, তাই যকেি; 

আরৃ্সত্ত পূনবাে েরার দরোর থনই’। এই র্কি উতর্া উকে থ কিা। থি থদখকিা আরু্ জাহ ি এস কয় 
আিকে। আরু্ জাহ ি তাকে থদকখই র্িকিা, ‘আরু্ ওয়াসিদ থয থচহারা সনকয় মুহাম্মকদর োকে স কয়সেকিা, 
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থি সভন্ন থচহারা সনকয় সফকর একিকে। থহ েুরাইি িম্প্রদায়, আমার মত হকচ্ছ, থতামরা এই থিােসটকে 
তযা  েকরা। আল্লাহর েিম, আসম তার মুকখ নতুন েো [েুরআকনর আয়াত] শুনকত পাসচ্ছ। আসম মকন 
েসর, থতামরা তাকে তযা  েকরা’। আরু্ জাহ ি আিঙ্কা েরকিা, উতর্া ইিিাম গ্রহণ েকর থফিকর্। উতর্া 
যসদ ইিিাম গ্রহণ েকর থফকি তাহকি েুরাইি িম্প্রদাকয়র অকর্বে থিােই ইিিাম গ্রহণ েরকর্। আরু্ 
জাহ ি উতর্ার োকে স কয় র্িকিা, ‘থহ আরু্ ওয়াসিদ?’ উতর্া র্িকিা, ‘হযাাঁ’। আরু্ জাহ ি র্িকিা, ‘তুসম 
থতামার জাসতকে তযা  েরকো, তারা থতামার জকনয খাদয র্া রুসট থেনার জকনয অেব িম্পদ জমা েরকে’। 
উতর্া র্িকিা, ‘সে সে, আরু্ জাহ ি, এগুকিা সে আমার থোকনা িকয়াজন আকে?’ আরু্ জাহ ি র্িকিা, 
‘তারা শুকনকে, তুসম টাো-পয়িা দাসর্ েরার জকনয মুহাম্মকদর োকে স কয়কো’। এির্ েো শুকন উতর্া 
িপে েরকিা, থি েখকনা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর িকে েো র্িকর্ না। 

আল্লাহর িত্রুকদর চসরে এখন পযবি এমনই রকয় থ কে। তারা যসদ আপনার িকে ি়িাই েরকত চায়, 

এেটা না এেটা অজুহাত তারা থর্র েরকর্ এর্ং আপনার িকে ি়িাই শুরু েকর থদকর্। আপসন থোোয় 
োজ েরকেন? আপসন সে থিৌসদ আরকর্ োজ েরকেন? আপসন সে ওখানোর থোকনা েমবচারী? আপসন 
থযখাকনই োজ েকরন আপনার থপেকন থিাে িা াকনা োেকর্ এর্ং থোকনা না থোকনা অজুহাত থদসখকয় 
আপনাকে ফাাঁিাকনা হকর্। আপসন থোন থদি থেকে একিকেন? আপসন সে েুকয়ত থেকে একিকেন? 

আপসন যসদ েুকয়কত োজ েকর োকেন তাহকি মুসদর থহিািকে থচনার েো। থি েমবচারী; তার োজ 
হকচ্ছ সরকপাটব সতসর েকর রাকষ্ট্রর োকে থপি েরা। আপনারা তাকে েখকনা সর্শ্বাি েরকর্ন না। তাকে 
থদখকি মকন হকর্ থি আোকির পাসনর থচকয়ও পসর্ে। থি আপনাকদর থচকয় এেকিা গুণ থর্সি োজ 
েকর।কি এো থয োজ েকর আপনারা এেহাজার জন তার অকর্বে োজ েকরন না। তার এই েমবক্ষমতা 
ও েমবসৃ্পহা থর্ার্ ময নয়। থি যতসদন রাকষ্ট্রর হকয় োজ েরকর্ রাষ্ট্র তাকে তকতাসদন রাখকর্। মানুষ 
তার োে থেকে পাসিকয় র্াাঁচার থচিা েকর। 

এখন আফ াসনিাকনও থমৌিসর্ টাইকপর সেেু থিাে আকে, যারা তেয পাচার ও মানুকষর মকর্য থফতনা 
র্াাঁসর্কয় অেব উপাজবন েকর। আরর্রা যসদ তাকদরকে টাো-পয়িা না থদয়, তারা িানীয় থিােজন ও 
আরর্কদর মকর্য সর্র্াদ র্াাঁসর্কয় োক়ি এর্ং িম্পেব সেন্ন েকর। এরা থিােজকনর মকর্য র্কি থর়্িায়, ওরা 
হকচ্ছ আরর্। ওরা ওহাসর্। ওরা থতামাকদর হানাসফ মাযহার্কে ধ্বংি েরকত এখাকন একিকে। এভাকর্ 
তারা ঘটনা ঘসটকয় থফকি এর্ং মুিিমানকদর মকর্যই িম্পেব সেন্ন েকর। এটা হকচ্ছ তাকদর থফতনা েস়িকয় 
থদয়ার িংসক্ষপ্ত পে। আসম এের্ার িায়খ রব্বাসন ও আকরা িায় এেকিা র্া দুইকিা েমাডাকরর িামকন 
তাকদর িম্পকেব [তাকদরকে িক্ষয েকরও র্কট] েো র্কিসে। আসম র্কিসে, ‘এখাকন সেেু থিাে আকে 
যারা আমাকদর ও আপনাকদর মকর্য িম্পেব সেন্ন েরকত চায়। এই সজহাদ ও সর্শ্বজুক়ি তার 

িহায়তাোসরকদর মকর্য সর্সচ্ছন্নতা িৃসি েরকত চায়। তারা র্কি থর়্িায়, আরর্রা ওহাসর্। ওরা থতামাকদর 
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হানাসফ মাযহার্ ধ্বংি েরার জকনয এখাকন একিকে। সেন্তু তাকদর েো িতয নয়। আমরা আপনাকদর 
থির্া ও িহায়তা েরার জকনয আফ াসনিাকন একিসে। আমরা আপনাকদর মাযহার্ ধ্বংি েরকত এখাকন 
আসি সন। ইিিাকমর চার মাযহার্ িম্পকেবই আপনারা ভাকিা জাকনন। ইমাম আরু্ হাসনফা রহঃ, ইমাম 
িাসফ রহঃ, ইমাম মাকিে রহঃ, ও ইমাম আহমদ রহঃ িম্পকেবও আপনারা জাকনন। আরর্ সর্কশ্ব ওহাসর্ 
মাযহার্ র্কি থোকনা মাযহার্ থনই। মুহাম্মদ সর্ন আর্দুি ওয়াহ হার্ সেকিন এেজন িংোরপন্থী র্যসি; 

সতসন সচিা-কচতনা, আসেদা ও সর্শ্বাি এর্ং সফক হ ও র্মবীয় সর্র্াকনর থক্ষকে িমূ্পনবভাকর্ আহমদ সর্ন 
হাম্বি রহঃ-এর অনুিারী সেকিন’। আসম তাকদর সজকজ্ঞি েরিাম। ‘আপনার সে আহমদ সর্ন হাম্বি 
রহঃ-কে গ্রহণকযা য মকন েকরন? সতসন সে আপনাকদর োকে গ্রহণকযা য?’ তাাঁরা ির্াই জর্ার্ সদকিন, 

‘হযাাঁ, আহমদ সর্ন হাম্বি রহঃ আমাকদর োকে গ্রহণকযা য’। আসম তাাঁকদর র্িিাম, ‘আমরা চাাঁর 
মাযহার্কেই িম্মান েসর। আমরা ইমাম আরু্ হাসনফা রহঃ-কে িম্মান েসর, ইমাম িাসফ রহঃ-কে িম্মান 
েসর, ইমাম মাকিে রহঃ-কে িম্মান েসর এর্ং ইমাম আহমদ সর্ন হাম্বি রহঃ-কে িম্মান েসর। আপনারা 
যসদ আহমদ সর্ন হাম্বি রহঃ-কে িম্মান না েকরন এর্ং তাাঁকে গ্রহণকযা য মকন না েকরন, তাহকি 
আপনারাই ওহাসর্। আমরা ওহাসর্ নই। চার মাযহার্কে থয গ্রহণকযা য মকন েকর না তাকেই থতা তারা 
ওহাসর্ র্কি, নয় সে?’ 

আমার ভাইকয়রা, ওহাসর্ মতর্াদ িম্পকেব থয-র্ইসট এখাকন িচসিত, তা ইংকরজকদর আমি থেকে চািু 
হকয় আকে। ইংকরজকদর আমি থেকেই এই র্ইসট আফ াসনিাকন সর্তরণ েরা হয়। এই র্ইকয় মুসদ্রত 
আকে, ওহাসর্রা িকহাদর থর্ান ও মাকে সর্র্াহ েরা সর্র্ মকন েকর। এই র্ইগুকিা এখন আফ াসনিাকন 
পসেত হয় এর্ং যারা পাে েকর তারা থি-সর্ষকয় সেেুই জাকন না। তারা একের্াকরই মূখব। ইংকরজরা 
উিমাসন িাম্রাকজযর থভতরও এভাকর্ থফতনা েস়িকয় সদকয়সেকিা। যারা েম জাকন র্া িহজ িরি তারা 
ওহাসর্ মতর্াকদর সর্রুকদ্ধ যুকদ্ধ সিপ্ত হকয়সেকিা। ওহাসর্ মতর্াকদর সর্রুকদ্ধ সতনকিা র্েকরর এই যুকদ্ধ 
মুিিমানকদর অকনে মূিয সদকত হকয়কে। 

আমার ভাইকয়রা, পসর্ে োর্া িসরকফর ইমাম আর্দুল্লাহ সর্ন িাসর্ি চার র্ের আক  এখাকন একিসেকিন 
এর্ং ইমামসত েকরসেকিন। সতসন যখন ইিিামার্াদ ও েরাসচকত সেকিন তখন থিােকদর নামায 
পস়িকয়কেন। মুিসল্লকদর অনুকরাকর্ই সতসন নামায পস়িকয়সেকিন। শুজা আসি োকদসর- ইিিামার্াকদর 
এেসট আদািকতর উচ্চ পযবাকয়র সর্চারে –ফকতায়া থদন, থেউ আর্দুল্লাহ সর্ন িাসর্কির থপেকন নামায 

প়িকি তার স্ত্রী তািাে হকয় যাকর্। স্ত্রী তািাে হকয় যাকর্-ভাকিা, সেন্তু থেকনা থি তািাে হকয় যাকর্? 

এ-কক্ষকে তার ভূসমো েী? নামায র্াসতি হকয় যাকর্, থিটা না-হয় সেে আকে। সেন্তু স্ত্রী তািাে হকয় 
যাকর্, েী োরকণ স্ত্রী তািাে হকয় যাকর্, তার েী থদাষ? এই ফকতায়া িদান এখকনা অর্যাহত আকে। আসম 
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সনকজ আহমদ থর্রিসর্র সেতাকর্ পক়িসে, েুেুরও ওহাসর্কদর থচকয় ভাকিা। ইহুসদ-সিস্টানরাও ওহাসর্কদর 
থচকয় েম অসনিের। এটা এখকনা তাকদর মাোয় রকয় থ কে। তারা একের্াকরই মূখব, সেেুই জাকন না। 

এ-র্যাপাকর আমার এই র্িকর্যর পর িায়খ রব্বাসন আমাকে থডকে সনকয় র্িকিন, আিুন, এই সর্ষয়সট 

আপনার োকে র্যাখযা েসর। আসম র্িিাম, সেে আকে, তাহকি থতা ভাকিাই হয়। সতসন র্িকিন, আমাকদর 
এই জাসতর অজ্ঞতা সর্সদত; তারা থোকনা জ্ঞান রাকখ না, ওহাসর্ মতর্াদ িম্পকেবও তারা জাকন না, 
অনযকদর িম্পকেবও তারা জাকন না। রব্বাসন র্কিন, সপর থ ােীয় এে থিাে- আপনারা সপর থ ােীয় 
থিােকদর সচনকর্ন, তারা মাোর চুি পাসেকয় িামকনর সদকে সনকয় আকি এর্ং দাস়ির িকে থর্াঁকর্ রাকখ। 
আসম িম্ভর্ত তাকদর িম্পকেব আপনাকে র্কিসে। তার সপর থ ােীয় এে থিাে োরু্কি এেসট থিাে 
থদাোন থখাকি। তার পাকি এে র্যর্িায়ী োকে, থি হকিা থমৌিসর্ থ াকের, রু্ঝকত পারকেন? এির্ 
থমৌিসর্কে েখকনা েখকনা আকিমও র্িা হয়। এরা আল্লাহর দীনকে সনকয় র্যর্িা েকর। এই র্যর্িায়ী 
থমৌিসর্ থিই সপর থ ােী থিাে থেকে ঋণ থনয়। এে িময় ঋকনর পসরমাণ অকনে হকয় দাাঁ়িায়। এে 
িময় থদাোকনর মাসিে সপর র্যাটা থমৌিসর্কে ঋণ পসরকিার্ েরকত র্কি। সপর থ ােীয় থিােটাও 
োকফর; থি ইমামকদর ির্বিম্মতক্রকমই োকফর। সপর র্যাটা ঋণ পসরকিার্ েরকত র্িায় থমৌিসর্ থক্ষকপ 

যায়। থি র্কি, আমার োকে টাো-পয়িা থনই। থদাোকনর মাসিে সপর র্কি, আজকে আমার ঋন 
পসরকিার্ না েরকি আর েখকনা থতামাকে ঋন থদকর্া না। থমৌিসর্ র্কি, আসম র্িিাম থতা, আমার 
োকে টাো-পয়িা থনই। সপর র্কি, সেে আকে, তুসম যখন আমার ঋন পসরকিার্ েরকর্ না, আজকের পর 
থেকে আসম থতামাকে েখকনা আর ঋণ থদর্ না। থমৌিসর্ র্কি, আসম আক ই র্কিসে, আমার োকে টাো-
পয়িা থনই। তুসম থেকনা থজারাজুসর েরে? আসম েীভাকর্ ঋণ পসরকিার্ েরকর্া? সপর র্কি, আমার োকে 
তুসম োউকে পাোকর্ না; টাোর জকনযও না, িওদার জকনযও না। থমৌিসর্ র্কি, সেে আকে, থতামার 
সচসেৎিা আসম েরকর্া। 

পকরর শুক্রর্ার এেসট ঘটনা ঘকট। থমৌিসর্ জুমআর নামাকযর পর থঘাষণা েকর, থিােিেি, আপনারা 
শুনুন, আসম আপনাকদরকে এেসট গুরুত্বপূণব িংর্াদ সদকত চাই। এই থয আপনাকদর এখাকন এে সপর 
োকে, থদাোকনর মাসিে, থি ওহাসর্ মতাদিব গ্রহন েকরকে এর্ং ওহাসর্ হকয় থ কে। আপনারা থেউ তার 
োকে যাকর্ন না। থিাকেরা তার েো শুনকিা এর্ং সপর র্যাটার িকে িম্পেব সেন্ন েরকিা। তারা থেউ 
তার থদাোকন যায় না এর্ং িওদাও থেকন না। থেউ থেউ তার থদাোকন থ কি থি সজকজ্ঞি েকর, থেকনা 
আপনারা আমাকে এস়িকয় চিকেন? আপনারা থতা আমার থদাোকন আকিন না। থিাকেরা র্কি, তুসম থতা 
ওহাসর্ হকয় থ কো। এই জকনয আমরা থতামার োকে আসি না। সপর সজকজ্ঞি েকর, আপনারা থোকেকে 
শুকনকেন, আসম ওহাসর্ হকয় থ সে? থিাকেরা র্কি, থমৌিসর্ শুক্রর্ার মিসজকদ থঘাষণা েকরকে, তুসম ওহাসর্ 
হকয় থ কো। সপর র্কি, সেে আকে, আসম থদখসে।থি পকর থমৌিসর্র োকে আকি। তাকে র্কি, ভাই, 
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আমার ঋণ আসম থেক়ি সদিাম। থতামাকে সেেু সদকত হকর্ না। আর এই নাও, এটা হকচ্ছ তমার জকনয 
এেটা ভাকিা উপহার। থমৌিসর্ র্কি, থতামাকে র্নযর্াদ, তুসম ভাকিা োজ েকরকো। আ ামী শুক্রর্ার 

থতামার র্যাপাকর েো হকর্। পকরর শুক্রর্ার জুমআর নামাকযর পর থমৌিসর্ থঘাষণা েকর, ভাইিেি, 

শুনুন, আসম আপনাকদর এেটা সর্রাট িুিংর্াদ সদকত চাই। এই থয সপর, থি আর ওহাসর্ থনই, থি আর্ার 
সপর হকয়কে। আপনারা তার থদাোকন যাকর্ন। এই থঘাষণার পর থিাকেরা আর্ার সপকরর থদাোন থেকে 
িওদা সেনকত শুরু েকর। 

এখন আরর্কদর িকে ি়িাই র্াাঁর্ার্ার এেটা ভাকিা থেৌিি হকিা তাকদর র্িা ঃঃ এরা ওহাসর্। িানীয় 

থিাকেরা শুরুকত খুর্ই অজ্ঞ সেকিা; যা শুনকতা তাই সর্শ্বাি েরকতা। ওহাসর্ মতাদিব েী, ওহাসর্ োরা- 
থি িম্পকেব তাকদর থোকনা র্ারণা সেকিা না। তারা সেেুই জানকতা না। সেন্তু আরর্রা যখন তাকদর িকে 
সমিকত শুরু েকরকে, িানীয় থিাকেরা আরর্কদর থদখকে, তাকদর িম্পকেব জানকে- স্বাভাসর্েভাকর্ই তারা 
তাকদর ভাকিার্ািকত শুরু েকরকে। তারা এখন আরর্কদর যকেি িম্মান েকর এর্ং সনকজকদর িাকণর 
থচকয়ও থর্সি ভাকিার্াকি। এখন মাসেবন ও ফরাসিরা আফ াসনিাকনর থভতকর যখন আফ ানকদর িকে 
েো র্িকত চায়, তারা র্কি, থতামাকদর এখাকন সে ওহাসর্ আকে? ওহাসর্ র্িকত তারা আরর্কদর থর্াঝায়। 
োরণ আফ াসনিাকন আরর্রাই মাসেবন ও ফরাসিকদর সর্রুকদ্ধ িসতকরার্  ক়ি তুকিকে, তাকদর থমাোসর্িা 
েকরকে। 

র্দর যুকদ্ধর ঘটনায় সফকর যাই। হাসেম সর্ন সহযাম উতর্াকে র্িকিা, আপসন েুরাইিকদর ির্ান ও 
তাকদর থনতা। েুরাইকি আপনার অনু ত থিাকের িংখযা অকনে। থিষ পযবি যা েিযাণের হকর্, তা 
তাকদরকে রু্সঝকয় র্িকত আপনার সে থোকনা আগ্রহ থনই? উতর্া সজকজ্ঞি েরকিা, হাসেম, থিই োজটা 
েী? হাসেম র্িকিা, আপসন থিােকদরকে রু্সঝকয়-িুসঝকয় সফসরকয় সনকয় যান। আর আপনার িকে 
সমেীচুসির্দ্ধ আমর সর্ন আি-হাযরাসমর সর্ষয়সটও আপসনই থদখুন। আর্দুল্লাহ সর্ন যাহাি রাঃ-এর 
এেসট অসভযাকনর ফকি আমর সর্ন আি-হাযরাসম সনহত হকয়সেকিা। উতর্া র্িকিা, আসম তা েকরসে। 
আসমই তার রিপণ থদকর্া। তুসম যা র্কিকো, থি সেকিা আমার িকে সমেীচুসির্দ্ধ; িুতরাং তার রিপণ 

থদয়ায়র দাসয়ত্ব আমার। আর তার িম্পকদর র্যাপারসট মকন েকরা ইর্নুি হানাযাসিয়যাই থদখা-কিানা 
েকর। ইর্নুি হানযাসিয়যা মাকন আরু্ জাহ ি। তার মাকয়র নাম সেকিা হানযাসিয়যা। উতর্া র্কি, আসম 
আিঙ্কা েসর, থিােকদর আর থেউ নয়, আরু্ জাহ িই  ণ্ডক াি র্াাঁর্াকর্। উতর্া সর্ন রসর্য়া ভাষণ সদকত 
দাাঁস়িকয় থ কিা। থি েুরাইি িম্প্রদায়কে িক্ষয েকর র্িকিা, ‘থহ েুরাইি িম্প্রদায়, থতামরা মুহাম্মদ ও 
তার িেীকদর থমাোসর্িা েকর ভাকিা সেেু েরকত পারকর্ না। থতামরা যসদ মুহাম্মদকে হতযা েকরা, তকর্ 
থয-কিাকেরা তার সদকে তাোকত ঘৃণাকর্ার্ েরকতা, তারাই তার থচহারার সদকে তাসেকয় োেকর্। োরণ 
তারা তাকদর চাচাত ভাই র্া মামাত ভাই র্া তাকদর থ াকের এেজনকে হতযা েকরকে। িুতরাং থতামরা 
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সফকর যাও আর থ াটা আরর্ ও মুহাম্মকদর মকর্য রািা খুকি দাও। তারা যসদ মুহাম্মদকে হতযা েকর তকর্ 
তাই থতা থতামরা থচকয়কো। থতামাকদর উকদ্দিয পূরণ হকর্। আর যসদ অনয সেেু ঘকট তকর্ থি থতামাকদর 
থদখকর্ এর্ং থতামরা যা চাও তা তার থেকে আদায় েরকত পারকর্ না’। 

হাসেম সর্ন সহযাম আরু্ জাহ কির োকে যায় এর্ং উতর্া সর্ন রসর্য়ার র্িকর্যর সর্ষকয় র্কি। উতর্ার 
এমন র্িকর্যর েো শুকনই আরু্ জাহ ি র্কি ওকে, ‘আল্লাহর েিম, মুহাম্মদ ও তার িেীকদর থদকখ 
উতর্ার ফুিফুি ফুকি উকেকে। অিম্ভর্, আমরা সেেুকতই সফকর যাকর্া না। আল্লাহ আমাকদর মকর্য আর 

মুহাম্মকদর মকর্য ফয়িািা েরার আক  আমরা মক্কায় সফকর সফরকর্া না’। িকে িকে থি আমর সর্ন আি-
হাযরাসমর ভাই আসমর সর্ন আি- াযরাসমকে থডকে র্িকিা, ‘তুসম যাও, তুসম স কয় থতামার ভাইকয়র 
িসতকিার্ দাসর্ েকরা। তুসম থতামার ভাইকয়র মৃতুয ও সমেীচুসির েো থঘাষণা েকরা’। এই েো 
থিানামােই আসমর সর্ন আি-হাযরাসম উকে থ কিা এর্ং আতবনাদ েকর র্িকত িা কিা, হায়, আমার ভাই 
আমর! হায়, আমার ভাই আমর! তার এই আতবনাদ শুকন থিােকদর থভতর থক্রাকর্র আগুন জ্বকি ওকে। 
তারা উতর্ার সর্করাসর্তা শুরু েকর। উতর্া সর্ন রসর্য়ার ির্ পসরেল্পনা সর্নি হয়। েুরাইকির থযাদ্ধা 
র্াসহনী েসেন হকয় ওকে। তারপর েী ঘকট? আ াসমোি ইনিাআল্লাহ নরু্ওয়কতর পসর্ে দিরখাকন 
আমরা সমসিত হকর্া। এই আকিাচনার মার্যকম আল্লাহপাে অর্িযই আমাকদর উপেৃত েরকর্ন। সতসন 
আমাকদর খুর্ই সনেকট আকেন; সতসন ির্সেেু থিাকনন এর্ং িা়িা থদন। আপনাকদর ওপর আল্লাহর পক্ষ 
থেকে িাসি, রহমত ও র্রেত র্সষবত থহাে। 

 

  

১০) তাফসির সফ সযিাসিি েুরআন, িুরা আনফাি, িহীদ িাইসয়দ েুতুর্ রাঃ। 

১১) موش  ِايان (জন্ম ১৯১৫, মৃতুয ১৯৮১) ঃঃ ইিরাইসি রাজনীসতসর্দ ও িামসরে েমবেতবা। ১৯৫৬ িাকির যুকদ্ধ 
ইিরাইসি র্াসহনীর েমাণ্ডার সেকিন। সমির, সিসরয়া ও জডবাকনর সর্রুকদ্ধ ১৯৬৭ িাকির েয় সদকনর যুকদ্ধও সতসন 

গুরুত্বপূণব ভূসমো রাকখন। ১৯৭৭ িাকি ইিরাইকির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ইিরাইি ও আরকর্র মকর্য িাসি িসতিায় 
যোযে ভূসমো রাখকত পারকেন না মকন েকর ১৯৭৯ িাকি পদতযা  েকরন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পযবি েৃসষমন্ত্রী 
এর্ং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পযবি িসতরক্ষামন্ত্রী সেকিন। ১৯৪৮ িাকি সফসিসিন দখি যুকদ্ধও অংিগ্রহণ েকরসেকিন। 

১২) Israel journal; June 1967 (also known as A Soldier’s Diary)- 1967 

১৩) উতর্া সর্ন রসর্য়া র্দর যুকদ্ধ েুরাইি র্াসহনীর থিনাপসত সেকিা। 
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[পর্ব ৮] 

র্দর যুদ্ধঃ সতন 

 

আমরা র্দর যুদ্ধ সনকয় আকিাচনা েরসেিাম। এই যুদ্ধই মানকর্সতহাকির সদেসচহ্নকে ঘুসরকয় সদকয়কে। 
র্ািসর্েই মুিিমানরা যসদ থিসদন পরাসজত হকতা, পৃসের্ীর রু্ে থেকে ইিিাম থিষ হকয় থযকতা। রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িতযই থদায়া েকরকেন- 

 تهَك هذه العصابة َِ  تعبد ِ  اْلرضالَهم إن 

‘থহ আল্লাহ, তুসম যসদ এই দিসটকে ধ্বংি েকর দাও, তকর্ জসমকন সেেুকতই থতামার ইর্াদত হকর্ না’। 

  

রু্সদ্ধমাকনর পরামিব 

আমরা র্কিসেিাম, হাসেম সর্ন সহযাকমর পরামিব থিানার পর উতর্া সর্ন রসর্য়া ফাটি থমরামত েরার 
থচিা েকরসেকিা এর্ং থিােকদর সনকয় মক্কায় সফকর থযকত থচকয়সেকিা। সেন্তু পসরকর্ি-পসরসিসত থয নি 
েকর থদয় থি হকচ্ছ আরু্ জাহ ি। থি আসমর সর্ন আি-হাযরাসমকে উিকে থদয় এর্ং থি তার ভাই আমর 
সর্ন আি-হাযরাসমর হতযার িসতকিার্ গ্রহকণর জকনয আতবনাদ েরকত োকে। র্দর যুকদ্ধর থদ়ি মাি 
আক  আর্দুল্লাহ সর্ন জাহাি রাঃ-এর থনতৃকত্ব এেসট দি আমর সর্ন আি-হাযরাসমকে হতযা েকর। 
আমরা র্কিসেিাম, উতর্া সর্ন রসর্য়া এেজন রু্সদ্ধমান ও সর্চক্ষণ র্যসি। সেন্তু সর্পযবয়ে পসরসিসতকত 
রু্সদ্ধমাকনর েন্ঠস্বর চাপা পক়ি যায়। এ-র্রকনর পসরকর্ি-পসরসিসতকত এেজন র্ক্রসচিার থিাে অকনে 
রু্সদ্ধমাকনর উপকদি-পরামিব সর্নি েকর থদয়। 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম দূর থেকে তাকদর সদকে তাসেকয় র্কিসেকিন- إن كان ِيهم خير 

ِف  صاحب الجِل اْلحِر   ‘তাকদর মকর্য যসদ থোকনা েিযাণ োকে তকর্ তা আকে িাি উকটর মাসিকের 
মকর্য’। িাি উকটর মাসিে র্িকত সতসন উতর্া সর্ন আমরকে রু্সঝকয়কেন। যখন আসমর সর্ন আি-
হাযরাসম ‘হায়, আমার ভাই আমর! হায়, আমার ভাই আমর!’ র্কি আতবনাদ েরকত োকে, তার এই 
আতবনাকদর সনকচ উতর্া সর্ন রসর্য়া, হাসেম সর্ন সহযাম ও অনযকদর েেস্বর চাপা পক়ি। তারা ি়িাইকয়র 
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জকনয িস্তুসত সনকত শুরু েকর। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাাঁর আসরকি থদায়া েরকিন। 
থদায়ার পর র্িকিন, إذا اكتنفوكم ِاكثبوهم بالنبل ‘তারা যখন থতামাকদর োোোসে আিকর্, থতামরা তাকদর 
সদকে তীর েুাঁক়ি আঘাত হানকর্’। যুর্কেরা খুর্ উকত্তসজত সেকিা। ির্ মানুষই উকত্তসজত সেকিা। এই 
িেম োকফররা মুিিমানকদর মুকখামুসখ হকচ্ছ। 

আরু্ জাহ ি তখন যুকদ্ধর ময়দাকন। তার চারপাকে োকফর থযাদ্ধাকদর থদয়াি। তারা তাকে থর্িসন সদকয় 
আকে। থযকনা ঘন রৃ্ক্ষরাসি এেসট মাে োোকমাকে চারসদে থেকে আ়িাি েকর আকে। তারা সচৎোর 
েকর র্িকে থেউ আরু্ি হাোকমর১৪ োোোসে থঘাঁষকত পারকর্ না। সেন্তু আর্দুর রহমান সর্ন আওফ 
র্কিন, র্দর িািকর আসম যুকদ্ধ রত আসে, এমন িময় আমার দুই পাকি দুই আনিার তরুণকে থদখকত 
থপিাম। আিা েকরসেিাম, আসম তাকদর এেজন র্া তাকদর উভয়জন থেকে অসর্ে িসিিািী। তাকদর 
িেমজন আমাকে র্িকিা, “চাচা, আরু্ জাহ ি থোোয় আকে? আসম র্িিাম, তাকে সদকয় থতামার েী 
দরোর? তরুণসট র্িকিা, আসম শুকনসে থি রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে  াসি- ািাজ েকর। 
আসম আল্লাহর নাকম েিম থখকয় র্িসে, যসদ আসম তাকে থদখকত পাই, আমার োয়া তার োয়া মা়িাকনার 
আক ই আমাকদর এেজকনর মৃতুয ঘটকর্”’। [তাকে থযখাকনই থদখকর্া থিখাকনই হতযা েরকর্া নতুর্া তার 
িকে ি়িাই েকর িাণ থদকর্া।] 

তার র্য়ি েকতা হকর্ তখন? এই িকতকরা র্ির। হুযায়ফা রাঃ থেকেও থোকটা হকর্। সদ্বতীয় তরুণসটও 
আর্দুর রহমান সর্ন আওকফর োকে এেই েো সজকজ্ঞি েরকিা। সতসন র্িকিন, ‘সেচু্ছক্ষণ পর আসম 
আরু্ জাহ িকে থদখকত থপিাম। আসম তাকদরকে র্িিাম, ওই থয আরু্ জাহ ি। তারা র্াজপাসখর মকতা 
তার ওপর উক়ি প়িকিা’। তাাঁরা সেকিন পুরুষ, তরুণ। তাাঁরা মৃতুযকে গ্রহণ েরার জকনয যুকদ্ধ ঝাাঁসপকয় 
পক়িসেকিন। তাাঁকদর  ির্য সেকিা জান্নাত। হযরত মুআয রাঃ র্কিন, -এটা রু্খাসর ও মুিসিকমর র্ণবনা- 
তাাঁরা হকিন মুআয সর্ন আমর সর্ন আি-জামুহ, মুআয সর্ন আফরা। অপর র্ণবনা, সিরাকত সর্ন সহিাকমর 
আকে, তাাঁরা হকিন, আফরার দুই পুে মুআয ও মুআউয়ায। মুআয রাঃ র্কিন, ‘আসম তাকে থদখকত 
থপকয়ই তার পাকয় আঘাত েসর এর্ং তার টাখনুর অর্বাংি উক়ি যায়’। থখজুকরর সর্সচর ওপর হাতুস়ি 
সদকয় আঘাত েরকি থযমন হাতুস়ির সনচ থেকে সর্সচর অর্বাংি থর্সরকয় যায় থতমসন তরর্াসরর সনচ থেকে 
আরু্ জাহ কির টাখনুর অর্বাংি থর্সরকয় থ কিা। থযকনা তা সর্নি থখজুকরর সর্সচ। মুআয রাঃ র্কিন, ‘আরু্ 
জাহ কির থপেকন সেকিা তার থেকি ইেরামা। থি আমার হাকত আঘাত েকর। তার আঘাকত আমার র্াহু 
সেন্ন হকয় থ কিও চাম়িার িকে ঝুিকত োকে। সেন্ন র্াহুসট চাম়িার িকে ঝুিসেকিা আর আসম এভাকর্ই 
যুদ্ধ েরসেিাম। োটা িান থেকে রি ঝরসেকিা। অর্কিকষ আসম র্িিাম, এই হাত থতা আমাকে ক্লাি 
েকর থেক়িকে। তারপর সেন্ন র্াহুসট পাকয়র সনকচ থচকপ র্কর িমূ্পণব সর্সচ্ছন্ন েকর থফিিাম’। 
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আমরা থেমন পুরুষ? আমাকদর োকরা পাকয় যসদ এেসট োাঁটা থর্াঁকর্, িারাসদন এটা তাকে োতর েকর 
রাকখ। তাাঁরাও পুরুষ সেকিন! েসতবত র্াশু, চামরার িকে ঝুিি। থিই ঝুিি র্াহু সনকয় যুদ্ধ েকরকেন। 
তাাঁরা তরর্াসরর আঘাকত আরু্ জাহ িকে ক্ষতসর্ক্ষত েকর থফিকিন। থি ভুিসেত হকয় পক়ি রইকিা সেন্তুই 
মরকিা না। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, م  يتفقد لنا جهل بي  القتَى ‘থে মৃতকদর মর্য 
থেকে আরু্ জাহ িকে খুাঁকজ আনকত পারকর্?’ আর্দুল্লাহ সর্ন মািউদ রাঃ র্কিন, ‘আসম থর্র হিাম এর্ং 
মৃতকদর মকর্য আরু্ জাহ িকে খুাঁজকত িা িাম। এে িময় তাকে থপকয় থ িাম। থি তার জীর্কনর থিষ 
সনঃশ্বািগুকিা সনসচ্ছকিা’। সতসন র্কিন, ‘আসম তার রু্কের ওপর র্িিাম। তাকে র্িিাম, “থহ আল্লাহর 
িত্রু, আল্লাহ থতামাকে িাসঞ্ছত েকরকেন’। থি আমাকে র্িকিা, ‘তুই সে মক্কায় আমাকদর তুচ্ছ রাখাি 
সেসি না?’ আসম র্িিাম, “হযাাঁ, সেিাম, থহ আল্লাহর দুিমন”’ আরু্ জাহ ি শুরু্ রাখাি ( راع) র্কি সন, 

র্কিকে তুচ্ছ রাখাি ( رويع)। আর্দুল্লাহ সর্ন মািউদ রাঃ র্কিন, ‘থি আমাকে সজকজ্ঞি েকর, “আজ 
োর সর্জয় হকয়কে?”’ সচিা েরুন, জীর্কনর থিষ সনঃশ্বাি গ্রহকনর িমকয়ও থি সজকজ্ঞি েকরকে, থে 
সর্জয়ী? সতসন র্কিন, ‘আসম র্িিাম, “সর্জয় হকয়কে আল্লাহ ও তাাঁর রািুকির”’। সতসন র্কিন, ‘এরপর 
আসম তার মাো র্কর ঝাাঁসে সদই। তাকে আসম র্হন েকর সনকয় আসি এর্ং রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ 
ওয়া িাল্লাম-এর িামকন রাসখ। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকে থদকখ র্কিন- 

  .الَ ُ الذي َل إل ُ غيره , إن لكل أمة ِرعون وهذا ِرعون هذه اْلمة

“আল্লাহ র্যতীত আর থোকনা ইিাহ থনই,- এটা সেকিা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম -এর েিম; 

অেবাৎ থি আল্লাহ েিম, সযসন র্যতীত আর থোকনা ইিাহ থনই। িকতযে উম্মকতর এেসট থফরাউন আকে। 
এ হকিা এই উম্মকতর থফরাউন”’। 

এেসট র্ণবনায় আকেঃ আমার মকন হয় না সর্শুদ্ধ হাসদিগ্রকন্থ র্ণবনাসট আকে এর্ং োসহসনোকররাও সর্ষয়সট 
সনকয় থতমন আকিােপাত েকরন সন। -মক্কায় আরু্ জাহ ি এের্ার আর্দুল্লাহ সর্ন আমিউদ রাঃ-কে 
িাসি সদকয়সেকিা। থি তাাঁকে র্কর থর্াঁকর্ থরকখসেকিা এর্ং েসেন যন্ত্রণা সদকয়সেকিা। সর্ন মািউদ রাঃ 
সচেন-চােন ও দুর্বি সেকিন। মাকন তার ওজন আমার র্ারণা পয়াঁসেি থেসজর থর্সি সেকিা না। সিরাকতর 
গ্রকন্থ আমরা এমনই তেয থপকয়সে। যাই থহাে, আরু্ জাহ ি সর্ন মািউদকে থর্াঁকর্ রাকখ এর্ং োকন-
মাোয় আঘাত েকর তাকে িাসি থদয়। র্দর যুকদ্ধ সর্ন মািউদ রাঃ আরু্ জাহ কির মাো র্হন েরকত 
পারসেকিন না। তার মাো সেকিা র্ক়িা। উতর্া সর্ন রাসর্য়ার মাোও র্ক়িা সেকিা। থি তার মাোয় পরার 
জকনয এেসট সিরস্ত্রাণ থখাাঁজাখুসজ েকর; সেন্তু তার মাোর মাকপর থোকনা সিরস্ত্রাণ পায় সন। উতর্া সেকিা 
 র্া মাো র্ক়িা হওয়া আরকর্ ضخامة الهامة সর্িাি থদহী ও র্ক়িা মাোর অসর্োরী। /ضخم الجثة والهامة
থপৌরুকষর সনদিবন সেকিা। োকরা িিংিা েরা হকি র্া োকরা িদগুণ র্ণবনা েরা হুকি র্িা হকতা  َِلن
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 অমুকের সর্িাি মাো। তারা যখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর িিংিা /ضخم الهامة
েরকতা, র্িকতা, সতসন সর্িাি মাোর অসর্োরী। 

আরু্ জাহ িও সেকিা সর্িাি মাোর অসর্োরী। তাই আর্দুল্লাহ সর্ন মািউদ রাঃ যখন তার মৃতকদহ র্হন 
েরকত যান-আমার মকন হয় না এই র্ণবনাসটর থোকনা সভসত্ত আকে- র্হন েরকত পাকরন সন। তাই োকনর 
থভতর সেদ্র েকর থর্াঁকর্ থটকন-সহাঁচক়ি সনকয় আকিন। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম যখন তাকে 
থদখকিন, র্িকিন – أذن بأذن والرأس زياِة ‘োকনর র্দকি োন আর মাোটা র্া়িসত’। সেন্তু থোকনা 
সিরাত গ্রকন্থ এই ঘটনা আসম পাই সন এর্ং থোকনা হাসদকির সেতাকর্ও পাই সন। 

 

  

১৪) আরু্ জাহ কির নাম সেকিা আরু্ি হাোম (জ্ঞাকনর সপতা); রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর সর্করাসর্তার 
োরকণ তার নাম হয় আরু্ জাহ ি (মূখবতার সপতা) 
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[পর্ব ৯] 
যুর্ে থরণী 

 

রাষ্ট্রগুকিা যুকদ্ধর িময় যুর্ে থরণীর ওপরই সনভবর েকর। সর্শ্বযুকদ্ধর িময় সব্রকটন থ সরিা অসভযাকনর 
জকনয আোকরা থেকে সর্ি র্ের র্য়িী তরুণকদর থর্কে সনকয়সেকিা। থযির্ অসভযান আশ্চযব সক্ষিতা ও 
চরম িাহসিেতার িকে পসরচািনা েরকত হয় থিির্ অসভযাকনর জকনযই এমন তরুণকদর থর্কে থনয়া 
হয়। এই র্য়কির তরুকণরা মৃতুযকে সেেু মকন েকর না,  ণনার মকর্যই আকন না তারা মৃতুযকে; মৃতুয 
তাকদর োকে তুচ্ছ। সর্কিষ েকর যখন তাকদর আসেদা ও সর্শ্বাকির ওপর দীসক্ষত েকর থতািা হয়। 
র্য়েরা এ-র্যাপাকর অকনে সর্কর্চনা েকর। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্কিকেন- 

 يَِشيُب اْب  آََِم َويَبقَى َمع َُُ َخْصََتَاِن اْلِحْرُص َو طول اْْلَملُ 

‘আদম িিান র্য়ে হয়, িকে িকে তার দুসট খািিকতরও র্য়ি র্া়িকত োকে- থিাভ ও উচ্চাোঙ্ক্ষা’। 
১৫

 এটা িসহহ হাসদি। 

  

১৯৬৯-৭০ িাকির সদকে আমরা থ সরিা অসভযাকন সেিাম। ফাতাহ সেেু যুর্েকে িসিক্ষকণর জকনয চীন 
ও আিকজসরয়া পাসেকয়সেকিা। আমরা সভন্ন েকয়েসট ঘাাঁসটকত সেিাম। এির্ ঘাাঁসটকত তারাই সেকিা যারা 
সনকজকদর থস্বচ্ছায় এই োকজ িমৃ্পি েকরসেকিা। তারা আমাকদরকে িায়খ র্িকতা এর্ং আমাকদর 
ঘাাঁসটগুকিা িায়খকদর ঘাাঁসট সহকিকর্ পসরসচত সেকিা। িায়খকদর অকনকেই তাকদরকে উপকদি সদকতাঃ 
‘রু্সদ্ধমাকনরা েখকনা দুঃিাহসিেতাপূণব অসভযাকন অংিগ্রহণ েকর না’। োরণ যারা চতুর তারা আপনার 

অসভযান র্যেব েকর সদকত পাকর। তারা অকনে অকনে সর্ষয় সর্কর্চনা েকর। আপনাকে র্িকত পাকর, 

এখাকন মাইন আকে, ওখাকন টযাঙ্ক আকে, থিখাকন সর্পদ আকে। এির্ র্কি িেম সদন আপনাকে সনসিয় 
েকর থদকর্ এর্ং সদ্বতীয় সদন আপনার ির্ অসভযান র্যেব হকর্। তাই দুঃিাহসিেতাপূণব থ সরিা অসভযাকনর 
জকনয এমন যুর্েকদর থর্কে সনকত হয় যারা মৃতুযকে তুচ্ছ মকন েকর এর্ং অত থর্সি সচিা-ভার্না েকর 
না। তারাই এির্ অসভযান পসরচািনা েরকত পাকর। 

র্াির্তা হকিা, রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এই যুর্ে থরসণর মার্যকমই সর্জয় িাভ েকরসেকিন। 
িাহাসর্কদর মকর্য তাাঁরাই সেকিন িংখযা সরি। যুকদ্ধ অংিগ্রহণ-েরা সতন-চতুেবাংকির থর্সি িাহাসর্র র্য়ি 
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সেকিা সর্ি থেকে সতসরকির মকর্য। এই র্য়ি আত্মতযাক র র্য়ি, আকত্মাৎিক বর র্য়ি, ঝুাঁসে গ্রহণ েরার 
র্য়ি। এই র্য়কির যুর্া-তরুকনরা সনকজর ভসর্ষযকতর জনয সেেু ভাকর্ না। তাকদর স্বপ্ন িূনযতাকে োস়িকয় 
যায়। তাকদর স্বপ্ন োিপুরুষ নক্ষেকে স্পিব েকর। তাকদর থভতর ির্সেেু র্াির্ েরার স্পর্বা থজক  
োকে। তারা থোকনাসেেুকেই পকরায়া েকর না। মৃতুযকে তারা ভয় েকর না। 

যাই থহাে। আরু্ জাহ িকে হতযার পর দুই তরুকণর িকতযকেই রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
এর োকে একি র্িকিন, ইয়া রািুিুল্লাহ, আসমই আরু্ জাহ িকে হতযা েকরসে। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ 
ওয়া িাল্লাম র্িকিন, থতামাকদর তরর্াসর আমাকে থদখাও। তাাঁরা তরর্াসর থদখাকিন। রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম র্িকিন, তুসমই আরু্ জাহ িকে হতযা েকরকো। মুআয সর্ন আমর সর্ন আি-
জামুহকে সতসন এই েো র্িকিন। তাাঁরা সেকিন সতন ভাইঃ মুআয সর্ন আফরা, মুয়াওয়ায সর্ন আফরা 
এর্ং আউফ সর্ন আফরা। 

  

১৫) িসহহুি রু্খাসর, হাসদি ৬৫২৪; িসহহুি মুিসিম, হাসদি ২৯৬০; িুনানুত সতরসমসয, হাসদি ২৩৭৯; িুনানুন নািাসয়ি 
েুর্রা, হাসদি ২০৬৪। 
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[পর্ব ১০] 
মুিসিম সিসনকের িত্রুর িাসরকত েুকে প়িা 

 

আউফ সর্ন আফরা সজকজ্ঞি েরকিন- 

بُّ ِمْ  َعْبِدِه؟ ايَ   رُسول الَ ُِ َما يَِْضَحُك الرَّ

‘ইয়া রািুিুল্লাহ, র্ান্দার থোন োকজ তার িসতপািে হাকিন?’ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
র্িকিন- 

ُس ُُ يَدَهُ ِِ  اْلعَدُوَّ َحاِسًرا ِْ  َغ

‘িত্রুর িাসরকত তার র্মবহীন হাত েুসেকয় থদয়া’। এই েো শুকনই সতসন তাাঁর  াকয়র র্মব খুকি থফিকিন 
এর্ং েুাঁক়ি থফকি সদকিন। এরপর তরর্াসর হাকত িত্রুর ওপর ঝাাঁসপকয় পরকিন এর্ং িহীদ না হওয়া 
পযবি ি়িাই চাসিকয় থ কিন।১৬ আল্লাহ যখন তাাঁর র্ান্দার জকনয হাকিন, সতসন তাাঁকে েখকনা িাসি থদন 
না। িত্রুর িাসরকত-যসদও তারা েকয়ে হাজার হয়-মুিসিম সিসনকের এোেী েুকে প়িা িসরয়কতর 
দৃসিকত সর্র্। তার যসদ সনসশ্চত সর্শ্বািও োকে থয থি সনহত হকর্ তরু্ও থি তা েরকত পারকর্। 

  

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম ওহুকদর যুকদ্ধ যখন মুিিমানকদর অর্িন্নতা িক্ষয েরকিন, দুইসট 
র্মব পসরর্ান েকর থর্সরকয় একিন। এই যুকদ্ধ মুিিমাকনরা পরাজকয়র দ্বারিাকি চকি স কয়সেকিন। রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকদর আত্মসর্শ্বাি ও মকনার্ি চাো েরকত থচকয়সেকিন। সতসন িত্রুর 
িাসরকত র্মবহীন হাত েুসেকয় থদয়ার েো র্কিসেকিন। োরণ, এোেী দুঃিাহসিেতাপূণব অসভযানও িমি 
সিসনকের মকনার্ি ও আত্মসর্শ্বাি চাো েকর তুিকত পাকর। মকনার্ি যখন থভকে পক়ি র্া দুর্বি হকয় 
পক়ি অের্া অসভযাকনর শুরুকতই আকত্মাৎি বমূিে দৃিাি িাপন েকর অনযকদর আত্মসর্শ্বাি ও যুদ্ধ-সৃ্পহা 
জাস কয় থতািার জকনয এমন অসভযাকনর সর্েল্প থনই। 

যসদ িত িত িত্রু োকে র্া িত্রুর েকয়েসট িাসর োকে, তাহকি তাকদর হাকত মৃতুয সনসশ্চত থজকনও সে 
থোকনা মুিিমাকনর পকক্ষ এোেী তাকদর থভতর েুকে প়িা সর্র্?- এ-র্যাপাকর আকিমকদর ফকতায়া 
রকয়কে। তাাঁরা র্কিকেন, যখন জানকর্ থয থি িহীদ হকর্, িত্রুকদরকে চরমভাকর্ ক্ষতসর্ক্ষত েরকর্ র্া 
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মুিিমানকদর েিযাকণ সনকজকে উৎি ব েরকর্, থি তাকদর আত্মসর্শ্বাি ও িংেল্প দৃঢ় েকর তুিকর্- একত 
থোকনা িমিযা থনই। র্রং তারা থিই দকির অিভুবি যাকদর িম্পকেব র্িা হকয়কে- 

ِِ  َوِمَ  النَّاِس َم  يَْشِري نَْفَس ُُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت الََّ ُِ   ۚۗ َوالََّ ُُ َرُءوٌف بِاْلِعبَا

‘মানুকষর মকর্য এমন থিােও আকে থয আল্লাহর িন্তুসি িাকভর জকনয তার আত্মা সর্ক্রয় েকর োকে। 
আল্লাহ তাাঁর র্ান্দাকদর িসত অতযি দয়াদ্রব’। [িুরা র্াোরাঃ আয়াত ২০৭] 

র্রং িাইখুি ইিিাম সর্ন তাইসময়া র্কিকেন, ‘এমন অসভযাকনর র্যাপাকর হাসদকিও িমাণ সর্দযমান। 
হাসদকি থিই র্ািকের েো একিকে, থয র্াদিাহকে র্কিসেকিা, “িমি মানুষকে এেে না েকর আপসন 
আমাকে সেেুকতই হতযা েরকর্ন না। এর্ং আমাকে হতযা েরার িময় র্িকর্ন, এই র্ািকের 
িসতপািকের নাকম আসম এই র্ািেকে হতযা েরিাম”। র্ািে র্াদিাহকে থযভাকর্ র্কিসেকিা, র্াদিাহ 
তাকে থিভাকর্ই হতযা েরকিা। র্ািে দীকনর েিযাকণর জকনয আপন িাণকে উৎি ব েকরকে। মানুষ 
যখন থদখকিা র্াদিাহ র্ািেসটকে এভাকর্ হতযা েকরকে, তারা র্কি উেকিা, আমরা এই র্ািকের 
িসতপািকের িসত সর্শ্বাি িাপন েরিাম। একদর িম্পকেবই েুরআকন র্িা হকয়কেঃ ‘মানুকষর মকর্য 
এমন থিােও আকে থয আল্লাহর িন্তুসি িাকভর জকনয তার আত্মা সর্ক্রয় েকর োকে। আল্লাহ তাাঁর 
র্ান্দাকদর িসত অতযি দয়াদ্রব’। 

এই র্রকণর অসভযানকে থোকনা অর্িাকতই সনন্দািূচেভকর্ আত্মঘাতী র্া আত্মহতযা র্িা যাকর্ না। যসদ 
োকফরকদর দি সর্ষাি হয় এর্ং মুিিমানকদর িসত তাকদর িত্রুতা চরম হয় এর্ং তারা ইিিাম র্কমবর 
সর্নাষ ঘটাকত র্দ্ধপসরের হয় আর আপসন আপনার রু্কে দৃঢ় িংেল্প সনকয় তাকদর ওপর ঝাাঁসপকয় পক়িন 
এর্ং জীর্ন সর্িজবন থদন, তাহকি আপসন থিই র্যসি, েুরআন িসরকফ যার িম্পকেব র্িা হকয়কেঃ ‘মানুকষর 
মকর্য এমন থিােও আকে থয আল্লাহর িন্তুসি িাকভর জকনয তার আত্মা সর্ক্রয় েকর োকে। আল্লাহ তাাঁর 
র্ান্দাকদর িসত অতযি দয়াদ্রব’। এটা েখনই আত্মহতযা সহকিকর্ সর্কর্সচত হকর্ না। র্রং এটা-আল্লাহ চান 
থতা- িাহাদাকতর িকর্বাচ্চ পযবায়। 

র্যসভচাকরর অপরাকর্  াকমসদয়ায়  াকয় পাের সনকক্ষপ েরা হসচ্ছকিা। খাকিদ সর্ন ওয়াকিদ রাঃ-এর  াকয় 
রকির সেটা একি প়িকি সতসন সর্দ্রূপাত্মে েো র্কিসেকিন। তখন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম তাাঁকে র্কিসেকিন, ‘োকমা থহ খাকিদ! থি থয-তওর্া েকরকে তা িেি মসদয়ানর্ািী র্া পঞ্চািজন 
মসদয়ানর্ািীর মকর্য র্ণ্টন েকর সদকি তা তাকদর জকনয যকেি হকর্। থি থযভাকর্ আল্লাহর জকনয তাাঁর 
িাণ সর্িজবন সদকয়কে-তার থচকয় সে তারা থর্সি হকর্ না-সে তারা থরি?’

১৭
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এই নারী সনকজকে আল্লাহর জকনয িমপবণ েকরসেকিন। সতসন এের্ার, দুইর্ার, সতনর্ার এর্ং র্ার র্ার 
রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর োকে একিসেকিন সনকজকে পসর্ে েরার জকনয। রািুি তাকে 
সফসরকয় সদসচ্ছকিন, সতসন আর্ারও আিসেকিন। সতসন র্ারর্ার র্িসেকিন, থহ আল্লাহর রািুি, আপসন 
আমাকে পসর্ে েরুন। এভাকর্ সতসন সনকজকে উৎি ব েকরসেকিন। 

ষাকটর দিকের থিকষর সদকে ভারত পাসেিাকন হামিা েকরসেকিা। তারা িাকহাকর িকর্ি েকর তা দখকি 
সনকয় সনকত থচকয়সেকিা। িাতকিাসট ভারতীয় টযাঙ্ক এস কয় আিসেকিা। টযাঙ্কগুকিা ধ্বংি েরার জকনয 
িাতকিা পাসেিাসন যুর্ে সনকজকদর িস্তুত েকর। তারা রু্কে থর্কের িাহাকযয সর্কফারে থর্াঁকর্ থনয় এর্ং 
টযাঙ্ক একিই তার সনকচ ঝাাঁসপকয় পক়ি। এভাকর্ তারা িাতকিা টযাঙ্কই ধ্বংি েকর থফকি। ফকি থ াটা 
ভারতীয় র্াসহনী পরাসজত হয়। মাে িাতকিা যুর্ে এেসট র্যাপে যুদ্ধকে সনয়ন্ত্রকণ সনকয় আকি। 

আমার ভাইকয়রা, এখন আফ াসনিাকনর অভযিকর িসতসট ফ্রকন্ট মাে পঞ্চািজন আকত্মাৎি বোরী যুর্ে 
হকিই যকেি। তারাই রাসিয়ার ভয়ার্হ আগ্রািী িসিকে পরাসজত েরকত পারকর্। তাকদর পাঁসচিজন আর 
সর্ সজ র্হন েরকর্ আর র্াসে পাঁসচিজন তাকদর িাকপাটব থদয়ার জকনয োিািসনেভ র্হন েরকর্। এভাকর্ 
িস্তুসত সনকয় তারা রাসিয়ার টযাঙ্কর্হকর ঝাাঁসপকয় প়িকর্। তাকদর িকতযকে যসদ এেসটমােও টযাঙ্ক ধ্বংি 
েকর, পাঁসচিসট টযাঙ্ক ধ্বংি হকর্। একত থ াটা র্যাটাসিয়ন পরাসজত হকর্। মুসিকময় যুর্কের আকত্মাৎিক বর 
ফকি অসর্োংি যুদ্ধফ্রকন্টর পসরসিসত পািকট থ কে এর্ং মুিিমাকনরা সর্জয় িাভ েকরকে। 

জাসজ যুদ্ধকক্ষকের েো র্সি। আপনারা সনশ্চয় জাসজ থচকনন। তার পাকি সর্করাজাও আপনারা থচকনন। 
ওখাকন িু়িেপে আকে। সর্করাজা মাকন সফকরাজা-সর্করাজা নাকম ডাো হয়। ওখাকন োকের থয-োরখানাসট 
আকে, রাসিয়ার টযাঙ্কর্হর এের্ার থিখাকন থপৌঁকে যায়। আপসন সর্করাজাকত স কয় ডানসদকে যসদ এেটু 
থঘাকরন, োকের োরখানাসট থদখকত পাকর্ন। এই োরখানাসট এখন সর্ধ্বি। রাসিয়ার টযাঙ্কর্হর ওখাকন 
চকি আকি এর্ং জাসজকত থোোর উপক্রম েকর। এই পসরসিসতকত মুজাসহদকদর এেজন থিনা-উপকদিা 
ওখাকন আকিন। সতসন মুহাম্মদ সিসদ্দে থচেসরকে র্কিন, ‘আপসন গুদাম জ্বাসিকয় সদন এর্ং পাসিকয় যান। 
একত যসদ আপনার পাপ হয় র্া অনযকোকনা িমিযা হয়, তার দায়-দাসয়ত্ব আমার’। মুহাম্মদ সিসদ্দে 
থচেসর র্কিন, ‘আল্লাহর েিম, টযাঙ্ক যসদ আমার মাোও গুাঁস়িকয় থদয়, আসম এেচুিও ন়িকর্া না’। এরপর 
সতসন যুর্েকদর আহ্বান জানানঃ থহ যুর্কেরা, থে আকো মৃতুযর জকনয িস্তুত, থর্সরকয় আকিা। সতসন 
গুদাকমর দরজা খুকি থদন এর্ং যুর্েকদর মকনার্ি দৃঢ় রাখার জকনয থজার থদন। সেেু যুর্ে গুদাম থেকে 
থর্সরকয় আকি। আল্লাহর েিম, এরাই যুকদ্ধর পসরকর্ি পাকে থদয় এর্ং রুি র্াসহনী পরাসজত হয়। মাে 
এেজন যুর্ে-মুহাম্মদ সিসদ্দে থচেসর-েত র্য়ি হকর্ তাাঁর? এই থতা োসব্বি সে িাতাি। তাাঁর দৃঢ় 
মকনার্কির োরকণই ঐ ফ্রকন্ট রুি র্াসহনী পরাজয় র্রণ েকর আর মুিিমাকনরা সর্জয়ী হয়। 
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সতসন যখন োরু্কি সেকিন, অসর্োংি রাতই সনঘুবম োটকতন। ঘুকমর স্বাদ থপকতন না র্িকিই চকি। 
সতসন োরু্কির রাসেোিীন িািে সহকিকর্ সর্কর্সচত হকতন। সতসন থচেসর থেকে একিসেকিন। আর 
র্ার্রাে োরমাি একিসেকিা থেমসর থেকে। থচেসর ও থেমসরর মর্যিকি এেসট থোকটা নদী আকে। এই 
নদীর তীরর্তবী এিাোয় থযির্ উদযান সেকিা, মুহাম্মদ সিসদ্দে র্ার্রাে োরমািকে১৮

 থিির্ উদযাকনর 
এেসট ফিও আহরণ েরকত থদন সন। সতসন োরমাকির র্া ানগুকিাকত পাসন িরর্রাহ র্ন্ধ েকর 
সদকয়সেকিন। মন্ত্রীরা তাাঁর োকে সচসে পাোনঃ থহ মুহাম্মদ সিসদ্দে, আপসন োরমাকির র্া ানগুকিাকত 
র্াদিা  াসজর জকনয থয-িসতর্ন্ধে সতসর েকরকেন তা তুকি সনন। আপসন যা চান আমরা আপনাকে তাই 
থদকর্া’। মুহাম্মদ সিসদ্দে মন্ত্রীকদর োকে সচসে পাোনঃ ‘আপনারা ইিিাম গ্রহণ েরুন। আপনারা যা চান 
আসম আপনাকদর তাই থদকর্া’। 

তাাঁর িকে থিষ ি়িাইকয় রুি র্াসহনীর ১৫১সট জসে সর্মান অংি সনকয়সেকিা। তাকদর টযাকঙ্কর িংখযা থয 
েত সেকিা তা এেমাে আল্লাহই জাকনন। তারা মুহাম্মদ সিসদ্দে থচেসরর ঘাাঁসট খুাঁজকত োকে। এেিময় 

তারা তাাঁর ঘাাঁসটর িন্ধান পায় এর্ং সতসন থয-কেকন্দ্র োেকতন তাকত রুি থিনারা িকর্ি েকর। সেন্তু 
সতসন থিখাকন সেকিন না। সতসন আকরেসট ঘাাঁসটর িন্ধাকন স কয়সেকিন। সনকজর ঘাাঁসটকত থফরার িময় 
সতসন রুি র্াসহনীর িামকন পকরন। তাাঁর ও রুি থিনাকদর মকর্য দুরত্ব মাে এেকিা সমটার। সদকনর থর্িা 
তখন আোকি ঝেঝকে থরাদ সেকিা। থোকনা পাের র্া সটিা র্া পাহা়ি সেকিা না মুহাম্মদ সিসদ্দে যার 

আ়িাকি চকি থযকত পাকরন। রুি থিনারা তাাঁকে িক্ষ্ েকর আসি থেকে এেকিাসট গুসি থোাঁক়ি। সতসন 
আিঙ্কা েরকিন থয রুি থিনাকদর হাকত র্রা পক়ি যাকর্ন। সতসন তাাঁর ঘাসটর িদিযকদর আহ্বান জানানঃ 
‘থহ আমার দি, আসম থতামাকদর েমাডার মুহাম্মদ সিসদ্দে থচেসর। আসম িত্রুকদর ের্কি পক়িসে। তারা 
আমাকে ঝাাঁকে ঝাাঁকে গুসি েকর যাকচ্ছ’। রুি থিনারা তাাঁকে িাক়ি সতন ঘন্টারও থর্সি িময় গুসি থোাঁক়ি। 
তাাঁর  াকয়র থপািাে জ্বকি যায় এর্ং িায় সতসরিসট গুসি তাাঁর োপ়ি থভদ েকর। সেন্তু এেসট গুসিও 
তাাঁর িরীকর থর্াঁকর্ সন। এর্ং সতসন িামানযও আহত হন সন। 

হযাাঁ, আসম যা র্িসেিাম, র্াির্ হকিা যুদ্ধজকয়র জকনয তরুণ-যুর্াকরসণ সর্েল্পহীনভাকর্ অপসরহাযব। সর্কিষ 
েকর যাকদর জীর্ন আসেদা ও সর্শ্বাকির ওপর  ক়ি উকেকে। মৃতুযকে যারা পকরায়া েকর না; মৃতুযকে 
ভাকিাকর্কি যারা থর্ক়ি উকেকে। যুকদ্ধ জকয়র জকনয যুর্েকরণীই রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে 

র্যাপেভাকর্ িাহাযয েকরকে। সতসন র্কিসেকিন, ‘থহ মক্কার িম্প্রদায়, থতামরা সে থতামাকদর িেীকদর 
োরকণ আমাকে থদাষাকরাপ েরকো?’

১৯
 রািুকির িাহাসর্কদর িায় ির্াই থতা যুর্ে সেকিন। আল্লাহর 

েিম তাাঁরা তাাঁকদর থযৌর্কনই পূণবাে মানুকষ পসরণত হকয়সেকিন। আপনাকদর মত যুর্কেরা যখন 
ইিিাকমর ওপর দীসক্ষত হকর্, থখাদাভীসত অজবন েরকর্, অনযায়, পাপাচার ও সনসষদ্ধ োযবার্সি থেকে সর্রত 
োেকর্, আল্লাহর সনর্বাসরত িীমা থমকন চিকর্- আল্লাহু আের্ার- তাাঁরা হকর্ দুসনয়ার থরি মুিিমান। 
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আল্লাহর েিম, এই দুসনয়ার ির্সেেু থেকে এই সর্ষয়গুকিা আমার োকে সিয়। থয-যুর্কেরা আল্লাহর 
িীমাকরখা থমকন চকি, আল্লাহকে ভয় েকর, তােওয়া অর্িম্বন েকর, তারা আমার োকে ির্ার থচকয় 
সিয়। 

 ِدت نفس  وما مَكت يِين 

 ِوارس صدقت ِيهم ظنون 

 ِوارس َل يهابون الِنايا

 رب الزبونإذا ِارت رحى الح

‘আসম তাকদর জকনয উৎি ব েকরসে আমার িাণ এর্ং যা-সেেু আকে আমার মাসিোনায়।/ তারা 
র্ীরকিনানী-আমার সর্শ্বাি র্াির্ েকরকে।/ র্ীরকিনানী তারা-ভয় েকর না মৃতুয;/ যখন িংঘসটত হয় 
িচণ্ড যুদ্ধ’। 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম জানকতন থয র্নু হাকিম ও অনযরা র্ার্য হকয় র্দর যুকদ্ধ অংি 
গ্রহণ েকরকে। তাই সতসন র্িকিন, ‘থতামরা র্নু হাকিকমর অকনে মানুষকে পাকর্ যারা র্ার্য হকয়ই এই 
যুকদ্ধ অংি সনকয়কে। যুকদ্ধর িকে তাকদর থোকনা িম্পেব থনই। থতামরা তাকদর োউকে িামকন থপকি 
হতযা েরকর্ না। থেউ যসদ আরু্ি রু্খতুসর সর্ন সহিামকে-ইসন োর্া িসরকফ র্য়েকটর থয-দসিিপে 
সেকিা সোঁক়ি থফকিসেকিন-পায় তাকে হতযা েরকর্ না। থতামাকদর থেউ আব্বাি সর্ন আর্দুি মুত্তাসির্কেও 
িামকন থপকি হতযা েরকর্ না। োরণ তারা র্ার্য হকয় র্দকর একিকে’। রািুকির এই েো শুকন মুসমনকদর 
এেজন আরু্ হুযাইফা সর্ন উতর্া সর্ন রসর্য়া র্িকিন, ‘আমরা আমাকদর সপতা ও সপতৃর্যকদর এর্ং 
িিান ও িসতকর্িীকদর হতযা েরকর্া আর আব্বাি সর্ন আর্দুি মুত্তাসির্কে সে থেক়ি থদকর্া? আল্লাহর 
েিম, তার থদখা যসদ পাই তরর্াসর সদকয়ই তার থমাোসর্িা েরকর্া’। আরু্ হুযায়ফার এই েো রািুি 
িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর োকন থপৌঁকে থ কিা। সতসন উমর রাঃ-কে থডকে র্িকিন, ‘ইয়া আরু্ 
হাফ ি, -উমর রাঃ র্কিন, জীর্কন এই িেম রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম আমাকে আমার 
উপনাকম ডােকিন- রািুকির চাচার থচহারা সে আজ তরর্াসরর আঘাকত ক্ষতসর্ক্ষত হকর্?’ উমর রাঃ 
র্িকিন, ইয়া রািুিুল্লাহ, আমাকে অনুমসত সদন তাকে [আরু্ হুযায়ফা সর্ন উতর্া] হতযা েকর থফসি। থি 
থতা মুনাসফে হকয় থ কে’। এই ঘটনার পর আরু্ হুযায়ফা র্কিন, ‘ঐ েো র্িার োরকণ আসম েখকনা 
স্বসি থর্ার্ েসর সন। থয-অপরার্ েকরসে তার জকনয ভকয় ভকয় োেতাম। আসম ভার্তাম িহীদ হওয়া 
ো়িা এই পাকপর িায়সশ্চতয হকর্ না’। ইমামার যুকদ্ধ সতসন িহীদ হন। আল্লাহপাে তাাঁর িসত িন্তুি 
আকেন।২০ 
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১৬) থোকনা থোকনা হাদীকি একিকে, এই েো আউফ সর্ন আফরা নয়, র্রং র্কিসেকিন মুআয সর্ন আফরা। থদখুনঃ 
মুিান্নাফ ইর্কন িাইর্া, হাসদি নং ১৯৮৪৮ ও ১৯৪৯৯; তাফসির সফ সযিাসিি েুরআন, িুরা আনফাি; আি-ফাতওয়া 
আদ-দীসনয়যাহ সফি আমাসিয়যাসতি ইস্ সতশ হাসদয়যাহ, ১ম খণ্ড, পৃিা ২১-২৭। 

১৭) এই হাসদকির ভাষয সর্সভন্ন হাসদিগ্রকন্থ সর্সভন্ন রেম একিকেঃ থোোও িত্তর জন, থোোও পঞ্চাি জন, থোোও 
িেি মসদনার্ািীর েো র্িা হকয়কে; থোকনা গ্রকন্থ একিকে, ‘তার সে জানাযার নামায প়িা হকর্ অেচ থি র্যসভচার 
েকরকে? –উমর রাঃ এর এই সজজ্ঞািার উত্তকর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এই েো র্কিসেকিন; থোকনা 
গ্রকন্থ আকত্মাৎিক বর পসরর্কতব তার উত্তম তওর্ার েো র্িা হকয়কে। সর্িাসরত থদখুন; ফয়যুি র্াসর িারহুি িসহহুি 
রু্খাসর, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৩ ও ১০৪; মু’জাম আত-তার্রাসন মািেুিান, ১৬ি খণ্ড, পৃ ১৬১’ আি-িুনানুি েুর্রা, ইমাম 
নািাসয়, ৪েব খণ্ড, পৃ ২৩৯। 

 

  

১৮) র্ার্রাে োরমাি ২৭ সডকিম্বর, ১৯৭৯ থেকে ২৪থি নকভম্বর, ১৯৮৬ পযবি আফ াসনিাকনর থিসিকডন্ট সেকিন। 
১৯২৯ িাকির ৬ই জানুয়াসর সতসন আফ াসনিাকনর োমারাইকত জন্মগ্রহণ েকরন এর্ং ১৯৯৬ িাকির ১িা র্া ৩রা 
সডকিম্ব্র মকোকত মৃতুযর্রণ েকরন। 

১৯) েুরাইিরা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে যুর্েকদর মাো নি েকরকেন র্কি থদাষাকরাপ েরত। 

২০) সর্িাসরত থদখুনঃ ইমাম ইিমাইি সর্ন উমর সর্ন দাউও ইর্কন োসির, তাফসিরুি েুরআসনি আসযম, দারুি 
িাআর্, ১৯৩০ সহজসর, ৪েব খণ্ড, িুরা আনফাি; আরু্ আর্দুল্লাহ মুহাম্মদ সর্ন আহমদ আি আনিাসর আিেুরতুসর্, 

জাসমউ সিআহোসমি েুরআন, দারি ইহ ইয়াসয়ত্ তুরাসিি আরাসর্, র্য়রুত, থির্ানন, ১৯৮৫, ৮ম খণ্ড, পৃ ৪৯। 
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[পর্ব ১১] 
মুকখামুসখ ি়িাই 

 

র্দর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আক ই মুকখামুসখ ি়িাই হকয় থ কিা। উতর্া সর্ন রসর্য়া, তার ভাই িায়র্া সর্ন 
রসর্য়া এর্ং তার থেকি ওয়াসিদ সর্ন উতর্া রণােকন থনকম একিা। তারা হুঙ্কার সদকয় র্িকিা, মুহাম্মদ, 

তুসম আমাকদর িমেক্ষ র্াোই েকর আকনা থতা থদসখ! রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাাঁর চাচা 
ও চাচাকতা থভইকদর থর্কে সনকিন। সতসন চাচা হামযা রাঃ, চাচাকতা ভাই আসি সর্ন আসর্ তাসির্ রাঃ এর্ং 
উর্াইদা সর্ন হাসরি সর্ন আর্দুি মুত্তাসির্ রাঃ থে থর্কে সনকিন। উর্াইদা সর্ন হাসরি রাঃ উতর্ার, 

হামযা রাঃ িায়র্ার এর্ং আসি রাঃ ওয়াসিকদর থমাোসর্িা েরকিন। হামযা রাঃ িায়র্াকে হতযা েরকিন। 
উর্াইদা সর্ন হাসরি রাঃ উতর্ার িকে ি়িাই চাসিকয় থ কিন এর্ং দুজনই আহত হকিন। হামযা রাঃ ও 
আসি রাঃ থিসদকে েুকট থ কিন এর্ং উতর্াকে হতযা েরকিন। এেটু পকরই উর্াইদা সর্ন হাসরি রাঃ 
মৃতুযর্রণ েকরন। অের্া সতসন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর োাঁকর্ মাো থরকখ সেেুক্ষণ পর 
িাহাদাতর্রণ েকরন। এই ঘটনা থিসক্ষকত েুরআকন আয়াত নাসযি হয়- 

وا ِِ  َربِ ِهمْ  ُِ اِن اْختََص َِ ذَاِن َخْص يمُ  َهٰ ِِ يُْصَهُر  .ۚۖ َِالَِّذيَ  َكفَُروا قُِط عَْت لَُهْم ثِيَاٌب ِم   نَّاٍر يَُصبُّ ِم  َِْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَح

قَامِ  ا أََراُِوا أَن يَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْ  َغٍم  أُِعيدُوا ِِيَها َوذُوقُوا َعذَاَب ب ُِِ َما ِِ  بُُطونِِهْم َواْلُجَُوُِ. َولَُهم مَّ َِ ُع ِمْ  َحِديٍد. ُكََّ

 .اْلَحِريقِ 

‘তারা দুসট সর্র্াদমান পক্ষ, তারা তাকদর িসতপািে িম্পকেব সর্তেব েকর; যারা েুফসর েকর তাকদর 
জকনয িস্তুত েরা হকয়কে আগুকনর থপািাে, তাকদর মাোর ওপর থেকি থদয়া হকর্ উত্তপ্ত পাসন- যা দ্বারা 
তাকদর থপকট যা আকে তা এর্ং তাকদর চাম়িা সর্ সিত েরা হকর্। এর্ং তাকদর জকনয োেকর্ থিাহার 
হাতুস়ি। যখনই তারা যন্ত্রণাোতর হকয় জাহান্নাম থেকে থর্র হকত চাইকর্ তখনই তাকদরকে সফসরকয় থদয়া 
হকর্ তাকত;-আস্বাদ েকরা দহনযন্ত্রণা’। [িুরা হজঃ আয়াত ১৯-২২] 

  

যুকদ্ধর শুরুকত র্যসি-র্নাম-র্যসি ি়িাইকয় অর্তীণব হওয়ার জকনয রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
তাাঁর চাচা-িম্পেবীয়কদর থেকে থযাদ্ধা থর্কে সনকয়সেকিন যাকত িেম দি [মুহাসজর ণ[ সনহত হকি 
আনিাসর ণ মকন থোকনা েি না পান; যাকত এেো র্িা হয়ঃ যুকদ্ধর শুরুকতই িাণ সর্িজবন সদকয়কেন 
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তারা হকিন রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এর পসরর্াকরর িদিয এর্ং আমরা তাাঁকদর থেকে 
থরি নই। 

উতর্া সর্ন রসর্য়া, তার ভাই িায়র্া সর্ন রসর্য়া এর্ং তার থেকি ওয়াসিদ সর্ন উতর্া সনহত হওয়ার পর 
যুদ্ধ তীব্র আোর র্ারণ েরকিা। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এেমুকো েঙ্কর হাকত সনকয় 
োকফরকদর উকদ্দকিয েস়িকয় সদকিন এর্ং র্িকিন-  شاهت الوجوه… شاهت الوجوه  থচহারাগুকিা 
রূ্সিরূ্িসরত থহাে… থচহারাগুকিা রূ্সিরূ্িসরত থহাে। িত্রুকদর এমন থেউ অর্সিি সেকিা না যার থচাকখ 
েঙ্কর িকর্ি েকর সন। উোিা সর্ন মুহসিন রাঃ ি়িাই েরসেকিন। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম তাাঁকে থদকখ র্িকিন, আমাকদর থরি অশ্বাকরাহী থযাদ্ধা উোিা। এ-েো থিানার িকে িকে তাাঁর 
হাত থেকে তরর্াসর সেটকে পক়ি। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকে এেসট ডাি এস কয় থদন 
এর্ং সতসন ডািসট হাকত সনকয়ই থদখকত পান এেসট িচণ্ড র্ারাকিা িাদা তরর্াসর। পরর্তবী িমকয় সতসন 
এই তরর্াসর সদকয়ই ি়িাই েরকতন। মুরতাদকদর সর্রুকদ্ধ ইয়ামামার যুকদ্ধ িহীদ হওয়ার আ  পযবি 
এই তরর্াসরসট তাাঁর োকে সেকিা। অের্া সতসন ইয়ামামার যুকদ্ধ তরর্াসরসট হাসরকয় থফকিন। 
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[পর্ব ১২] 
োকফর হকয়ও সর্শ্বি 

 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম সনকষর্ েকরসেকিনঃ ‘থতামরা আরু্ি রু্খতুসরকে িামকন থপকিও 
হতযা েরকর্ না’। োরণ-আমরা আক ই র্কিসে-মুিিমানকদরকে িামাসজেভাকর্ র্য়েট েরার থয-
িজ্ঞাপন োর্াঘকর থঝািাকনা সেকিা তা সতসন সোঁক়ি থফকিসেকিন। যুকদ্ধর িময় সতসন মুজায যার সর্ন সযয়াদ 
রাঃ র্া সর্ন সযয়াদ আির্ািসর্র িামকন প়িকিন। মুজায যার রাঃ র্িকিন, ‘আরু্ি রু্খতুসর, রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম আমাকদরকে থতামাকে হতযা েরকত সনকষর্ েকরকেন। এই জকনয আসম থতামাকে 
থেক়ি সদিাম’। আরু্ি রু্খতুসরর িকে তাাঁর এে র্নু্ধ সেকিা। তাই সতসন র্িকিন, ‘আমার র্নু্ধকেও সে 
থেক়ি থদকর্?’ মুজায যার রাঃ র্িকিন, ‘না, তাকে ো়িকর্া না। তাকে থেক়ি থদয়ার আকদি পাই সন’। 
আরু্ি রু্খতুসর র্িকিন, ‘তাহকি আমরা দুইজন এেই িকে মরকর্া। আসম সনকজ থর্াঁকচ স কয় আমার 
র্নু্ধকে মৃতুযর োকে িমপবণ েরকত পাসর না’। েী আশ্চযব! োকফর হকয়ও সতসন েতটা সর্শ্বি! আমার 
ভাইকয়রা, এটাই হকিা থপৌরুষ, এটাই র্নু্ধর িসত র্নু্ধর হৃদযতা। আরু্ি রু্খতুসর আকরা র্কিসেকিন, ‘আসম 
সনকজকে রক্ষা েরকর্া না। োরণ মক্কার নারীরা র্িকর্, আসম আমার জীর্কনর মায়ায় অন্ধ হকয় আমার 
র্নু্ধকে িত্রুর হাকত িাঁকপ সদকয়সে’। 

  

 ل  يسَم اب  حرة زميَ ُ

 حتى يِوت أو يرى سبيَ ُ

‘সর্ন সহর রা তার র্নু্ধকে সেেুকতই [িত্রুর হাকত] িমপবণ েকর সন; থি সনকজ মকরকে এর্ং তার র্নু্ধকে 
র্াাঁচাকত থচকয়কে’। 

থে সেকিন ইসন? আরু্ি রু্খতুসর সর্ন সহিাম। তারা পুরুষ সেকিন। র্ািসর্েই তাাঁরা সেকিন পুরুষ। 
অন্ধোর-যুক র এমন পুরুষকদর এর্ং িমাজতাসন্ত্রে ও জাতীয়তার্াদী থনতা আরু্ খাকিকদর মকর্য তুিনা 
েকর থদখুন। 
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সফসিসিন-যুকদ্ধর িময় থিখাকন র্ানোি ও আরনাউকতর এেসট মুজাসহদ দি সেকিা। তাাঁরা আল্লাহর পকে 
সজহাদ েরার জকনয যুক াস্লাসভয়া থেকে সফসিসিকন একিসেকিন। তাাঁরা আল্লাহপাকের িন্তুসি অজবন েরকত 
থচকয়সেকিন এর্ং তাাঁকদর থভতকর সেকিা িাহাদাকতর আোঙ্ক্ষা। এাঁকদর মুকখই আসম ির্বিেম সজহাকদ 
োরামত িোসিত হওয়ার েো শুকনসে। িায়খ আবু্দর রহমান আরনাউত আমাকদর এিাোয় ইমাম 
সেকিন। আমার র্ার্া তাাঁকে সচনকতন। সতসন আমাকে র্কিকেন, আমরা েুি হুয়াল্লাহু আহাদ, েুি আউযুসর্ 

রাসব্বি ফািাে, েুি আউযুসর্ রাসব্বন নাি, আয়াতুি েুরসি প়িতাম এর্ং আমাকদর িরীকর ও থজকেকট 
মুকে সদতাম। আমরা হাজার হাজার ইহুসদর থভতকরও িকর্ি েকরসে। আসম িাতর্ার হাজার হাজার 
ইহুসদর থর্িনীর থভতকর পক়িসে। পােকরর ওপর রৃ্সি থযমন পক়ি থতমসন আমার থজকেট থেকে পক়িকে। 

আরর্ েতৃবে সফসিসিনকে ইহুসদকদর হাকত তুকি থদয়ার মার্যকম এই যুকদ্ধর িমাসপ্ত ঘকট। যুক াস্লাসভয়ার 

মুজাসহদরা তখন দাকমকে র্ির্াি েরকতন। ১৯৫৮ িাকি সমির ও সিসরয়ার মকর্য সমেীচুসি২১
 িম্পাসদত 

হওয়ার পর আর্দুন নাকির তার ভাই মািবাি সটকটাকে সজকজ্ঞি েকর, ‘এই সমেীচুসির উপকেৌেন 
সহকিকর্ আপসন েী চান?’ মািবাি সটকটা র্কি, ‘আপনাকদর োকে যুক াস্লাসভয়ার র্িসনয়া ও আরনাউকতর 
এেদি রাজননসতে আসরত রকয়কে। তাকদরকে আমাকদর োকে হিাির েরুন’। আর্দুন নাকিকরর 
মর্যিতায় সিসরয়ায় আসরত মুজাসহদকদরকে মািবাি সটকটার োকে থিাপদব েরা হয়। পকরর সদনই তাকদর 
ির্াইকে গুসি েকর হতযা েরা হয়। 

অেচ জাকহসি যুক র আরু্ি রু্খতুসর সর্ন সহিাম েী র্কিসেকিন, ‘আসম এো র্াাঁচকর্া না। আমার র্নু্ধর 
র্যাপাকর থতামাকদর েী সিদ্ধাি?’ মুজায যার রাঃ র্িকিন, ‘না, রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম শুরু্ 
থতামার র্যাপাকর সনকষর্ েরকেন’। আরু্ি রু্খতুসর র্িকিন, ‘আল্লাহর েিম, তাহকি আসম এর্ং আমার 
র্নু্ধ এেই িকে মরকর্া। আসম চাইনা মক্কার নারীরা র্িুে আসম আমার জীর্ন র্াাঁচাকত র্নু্ধকে িত্রুর 

হাকত থিাপদব েকরসে’। েী আশ্চযবজনে! তাাঁকদর থপৌরুষ সেকিা; তাাঁরা সেকিন র্ীরপুরুষ। িতযই তাাঁরা 
সেকিন িতযর্াদী। 

আরু্ িুফ য়ান তখন োকফর সেকিন। িম্রাট সহরাসক্লয়াি তাাঁর িাক্ষাৎোর সনকয়সেকিন। সতসন তাাঁকে িশ্ন 

েকরসেকিন, ‘থতামাকদর নর্ীকে সে থেউ এই অপর্াদ সদকয়কে থয সতসন সমেযার্াদী?’ আরু্ িুফ য়ান 
র্িকিন, ‘না, তাাঁকে এই অপর্াদ থেউ থদয় সন’। আরু্ িুফ য়ান পকর র্কিকেন, ‘আসম আিঙ্কা েরসেিাম 
আমার থেকে থোকনা সমেযা িোি হকয় পক়ি সে-না’। িতযই তাাঁরা িতযর্াদী সেকিন। িতযর্াদী এর্ং 
সর্শ্বি সেকিন। জীর্কনর থিষ মুহূতব পযবি সেকিন র্ীরপুরুষ। হযাাঁ, এটা িতয থয তাাঁরা জাকহসি যুক  

সেকিন, ভ্রাি সেকিন; সেন্তু িৎ মানুকষর গুণার্সি তাাঁকদর থভতকর সেকিা। এইির্ই হকিা িৎমানুকষর গুণ। 
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উমাইয়া সর্ন খাল ফ র্দকরর ময়দাকন থর্সরকয় একিা। থি র্ীরপুরুষ হকিও অতযি রৃ্দ্ধ সেকিা। িরীর 
সেকিা থমাটা ও েিেকি। রৃ্হৎ মৃতকদহ থেকে থযকনা চসর্ব  কি  কি থর্করাসচ্ছকিা। েুরাইি দি তখন 

পািাকত শুরু েকরকে। উমাইয়া সর্ন খাল ফ থদৌ়িাকত পারসেকিা না। থি থতা আর িাদা এর্ং জাসজর 
ঘাাঁসটকত যুকদ্ধর িসিক্ষণ থনয় সন! আর্দুর রহমান সর্ন আওফ রাঃ র্কিন, ‘আমার োকে থর্ি েকয়েসট 
োি সেকিা;  সনমত সহকিকর্ আসম থিগুকিা িংগ্রহ েকরসেিাম। হোৎ থদসখ উমাইয়া সর্ন খাল ফ এর্ং 
তার থেকি আসি আমার িামকন দাাঁ়িাকনা। থি আমাকে থডকে র্িকিা, থহ আর্দুি ইিাহ, -(আর্দুর 
রহমান সর্ন আউকফর নাম সেকিা আর্দু আমর। ইিিাম গ্রহকণর পর সতসন সনকজ র্া রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাাঁর নাম রাকখন আর্দুর রহমান। উমাইয়া তাাঁর র্নু্ধ সেকিা। মক্কায় থদখা হকি থি 
তাাঁকে আক র নাম আর্দু আমর র্কিই ডােকতা। সেন্তু আর্দুর রহমান সর্ন আওফ তার ডাকে িা়িা 
সদকিন না। সতসন র্িকিন, ‘আমার নাম আর্দুর রহমান। আমাকে এখন এই নাকম ডােকর্। আক র 
নাকম ডােকি আসম িা়িা থদকর্া না’। উমাইয়া র্িকিা, ‘রহমান র্িকত আসম োউকে সচসন না। রহমাকনর 
িকে আমার থোকনা পসরচয় থনই। আসম থতামাকে ওই নাকম ডােকত পারকর্া না। আচ্ছা যাও, আসম 
থতামাকে সভন্ন নাকম ডােকর্া। আর্দুি ইিাহ র্কি ডােকর্া থতামাকে’। তাই আর্দুি ইিাহ র্কি ডােকি 

আর্দুর রহমান সর্ন আওফ িা়িা সদকতন।)- আমার র্যাপাকর সেেু সচিা েকরা আর থতামার হাকতর 
োিগুকিা থরকখ দাও। এই োিগুকিা থেকে আসমই থতামার জকনয থর্সি িাভজনে। আমার োকে 
টাোপয়িা অকনে আকে; আসম থতামাকে মুসিপণ থদকর্া’। আর্দুর রহমান সর্ন আউফ র্কিন, ‘আসম 
হাকতর োিগুকিা েুাঁক়ি থফকি সদিাম এর্ং এেহাকত উমাইর আকরে হাকত তার থেকি আসিকে র্রিাম। 
উমাইয়া র্িকিা, আজকের মত সদন আমার জীর্কন আর আকি সন। আকজকে এই জাসত দুর্ ভাকিার্ািকে 
না। দুর্াি উটও আজ তাকদর পেন্দ হকচ্ছ না। থেউ আমাকে র্সন্দ সহকিকর্ র্রকত রাসজ হয় সন। যসদও 
আসম তাকদরকে দুর্াি উট সদকত থচকয়সে’। আর্দুর রহমান র্কিন, ‘আসম তাকদর দুইজনকে দুই হাকত 
র্কর চিকত শুরু েরিাম। আসম তাকদর মর্যখাকন হাাঁটসেিাম এর্ং আনন্দ থর্ার্ েরসেিাম’। 

আর্দুর রহমান সর্ন আওফ সেকিন র্যর্িায়ী। সতসন োিগুকিা থফকি সদকয় তাকদরকে র্সন্দ সহকিকর্ 
র্রকিন। এভাকর্ সতসন িাভর্ান হকিন। সতসন র্কিন, ‘থর্িাি যখন থদখকিন আসম উমাইয়া এর্ং তার 
থেকির হাত র্কর আসে, র্িকিন, েুফসরর মাোই যসদ থর্াঁকচ থ কিা তাহকি থতা আপসন র্াাঁচকিন না। 
মক্কার উপেকন্ঠ ও মরুভূসমকত আমাকদর ওপর থয-পািসর্ে সনযবাতন েরা হকতা তার েো স্মরণ েরুন’। 
আর্দুর রহমান সর্ন আওফ র্িকিন, ‘থর্িাি, এরা দুইজন আমার র্সন্দ’। থর্িাি রাঃ আর্ার র্িকিন, 

‘েুফসরর মাোই যসদ থর্াঁকচ থ কিা তাহকি থতা আপসন র্াাঁচকিন না’। আর্দুর রহমান সর্ন আওফ র্িকিন, 

‘ওকহ েৃষনাে মাকয়র থেকি, এরা দুইজন আমার র্সন্দ’। [আর্দুর রহমান সর্ন আওফ উমাইয়া সর্ন 
খাল ফকে িসতশ্রুসত সদকয়সেকিন থয থি মসদনায় একি যসদ থোন সর্পকদ পক়ি র্া িত্রুর হাকত পক়ি 
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তাহকি সতসন রক্ষা েরকর্ন। ইিিাকম িসতশ্রুসত রক্ষার গুরুত্ব অতযি থর্সি। তাই সতসন িসতশ্রুসত রক্ষার 
জকনয র্দ্ধপসরের হকিন।] থর্িাি রাঃ আর্ার র্িকিন, ‘েুফসরর মাোই যসদ থর্াঁকচ থ কিা তাহকি থতা 
আপসন র্াাঁচকিন না’। থর্িাি রাঃ রু্সদ্ধমান সেকিন। সতসন র্কিসেকিন, আসম যসদ মুহাসজরকদর ডাসে, তারা 
থতা উমাইয়াকে হতযা েরকর্ না। আসম যাকদর োকে উমাইয়ার সনযবাতকনর  ল্প র্কিসে, তাকদরকেই আসম 

ডােকত চাই। তার িসত ঘৃণা ও সর্কদ্বকষ তাকদর অির ভকর আকে এর্ং তারা তাকে থচকন না। সতসন 
ডােকিন ‘থহ আনিার িম্প্রদায়, োকফরকদর থনতা উমাইয়া সর্ন খাল ফ এই থয এখাকন’। এই আহ্বান 
শুকন আনিাসর তরুকণরা উমাইয়ার ওপর ঝাাঁসপকয় পক়ি। োকফরকদর থনতাকদর সর্রুকদ্ধ মুিসিম যুর্েকদর 
থভতর দৃঢ় থচতনা োো উত্তম ও অপসরহাযব। তাকদর িকে মুিসিম যুর্েকদর থোকনা িম্পেব োেকত 
পাকর না। যুর্কেরা যসদ তাকদর িকে থযা াকযা  অর্যাহত রাকখ, তাকদর িকে উোর্িা েকর, চা-েসফ পান 
েকর, তাকদর িকে থমিাকমিা েকর এর্ং আকরা নানা িসক্রয়ায় িম্পেব িাপন েকর, তাকদর থভতর থেকে 
পসর্েতা, সর্শ্বিতা এর্ং ঈমাকনর থচতনা হ্রাি পাকর্। 

এ-োরকণই রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম থচকয়সেকিন থয মুিিমাকনরা থযকনা োকফরকদর িকে 
মাখামাসখ না েকর। সতসন থচকয়সেকিন, তারা থযকনা োকফরকদর মকর্য র্ির্াি না েকর। োরণ, োকফরকদর 

িকে র্ির্াি ও মাখামাসখ; তাকদর িকে ওো-র্িা, খাওয়া-দাওয়া, চিাকফরা অর্যাহত রাখকি মুিিমানকদর 
মর্য থেকে িৎ গুণার্িী হ্রাি পাকর্। মুিিমাকনরা থিই সদনগুকিার েো ভার্কর্ [এর্ং দুর্বি হকর্] যখন 
তারা োকফরকদর িসতকর্িী সেকিা, তাকদর িকে ওোর্িা সেকিা এর্ং তাকদর মকর্য নানা োযবক্রম সেকিা। 
আনিারী যুর্কেরা সর্শুদ্ধ থচতনার অসর্োরী। োকফরকদর িকে তাকদর চা-রুসট-ির্ণ-কপাঁয়াকজর সর্সনময় 
হয় সন। 

আনিাসর তরুকণরা জমাকয়ত হকি থর্িাি রাঃ উমাইয়াকে আঘাত েরকিন। আর্দুর রহমান সর্ন আওফ 
তাকে র্িকিন, ‘তুসম সনকজকে র্াাঁচার্ার থচিা েকরা। মকন হয় আসম থতামাকে র্াাঁচাকত পারকর্া না। এে 
োজ েকরা, তুসম শুকয় পক়িা’। উমাইয়া শুকয় প়িকিা। আর্দুর রহমান সর্ন আওফ তার ওপর ঝাাঁপ সদকয় 
শুকয় প়িকিন এর্ং এমনভাকর্ থেকে রাখকিন যাকত তাাঁকে না থমকর থেউ উমাইয়াকে আঘাত েরকত না 
পাকর। সেন্তু আনিাসর তরুকণরা উকত্তসজত হকয় প়িকিা। তারা আর্দুর রহমান সর্ন আওকফর পাকয়র 
থভতর সদকয় হাত েুসেকয় উমাইয়াকে আঘাত েরকত িা কিা। সতসন উমাইয়াকে র্িকিন, ‘তুসম সে 
পািাকত পারকর্? পািাকত পারকি এখন পাসিকয় যাও। আসম থতামাকে িাহাযয েসর’। সেন্তু সর্রাট েিেকি 
থদহ সনকয় থি পািাকর্ থোোয়? থি আনিাসর তরুণকদর মার থখকতই োেকিা এর্ং এে িময় মারা 
থ কিা। তার থেকি আসিও আনিাসর তরুণকদর হাকত মারা প়িকিা। আর্দুর রহমান সর্ন আওফ র্কিন, 

‘আল্লাহপাে আমার ভাই থর্িািকে রহম েরুন। হাকত-পাওয়া োি এর্ং র্সন্দ উভয়সটর র্যাপাকরই সতসন 
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আমাকে েি সদকয়কেন। তাাঁর োরকণই আসম োিগুকিাও খুইকয়সে, র্সন্দও খুইকয়সে। থিসদন আসম এে 
পয়িাও িাভ েরকত পাসর সন’। 

  

২১) ১৯৫৮ িাকি সিসরয়া ও সমির এেে হকয় িংযুি আরর্ িজাতন্ত্র িসতিা েকর। 
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[পর্ব ১৩] 
থফরিতাকদর যুদ্ধ 

 

র্দর যুকদ্ধ থফকরিতারা অংিগ্রহণ েকরকেন এর্ং যুদ্ধ েকরকেন। এ-র্যাপাকর অকনে হাসদি র্সণবত আকে। 
আর্দুল্লাহ সর্ন আব্বাি রাঃ থেকে র্সণবত, সতসন র্কিন, স ফার থ াকের এে র্যসি আমাকে র্কিকেন, 

‘আসম এর্ং আমার চাচাত ভাই পাহাক়ির ওপর দাাঁস়িকয় যুদ্ধকক্ষকে  সনমত থোোয় পাওয়া যায় তা 
পযবকর্ক্ষণ েরসেিাম। হোৎ আমাকদর মাোর ওপর সদকয় থমঘমািা উক়ি থ কিা, তাকত অিংখয থঘা়িার 

থহ্রষাধ্বসন থিানা যাসচ্ছকিা এর্ং র্িা হসচ্ছকিা, হাইযুম২২ এস কয় আিকে। এই িব্দ শুকন আমার চাচাকতা 
ভাই িচণ্ড ভয় থপকিা এর্ং অসির হকয় উেকিা। হৃদযকন্ত্রর সক্রয়া র্ন্ধ হকয় থি মারাই থ কিা। আসমও 
ভয় থপকয় যাসচ্ছিাম সেন্তু সনকজকে িংযত রাখিাম’।২৩ 

আরু্ িাঈদ মাসিে সর্ন রসর্য়া রাঃ র্দর যুকদ্ধ অংিগ্রণ েকরসেকিন এর্ং থিষ জীর্কন অন্ধ হকয় 

স কয়সেকিন। সতসন র্কিন, ‘আজ যসদ আসম র্দর িািকর োেতাম এর্ং আমার দৃসিিসি োেকতা তাহকি 
আসম থতামাকদরকে থিই উপতযো থদখাতাম থযখান থেকে থফকরিতারা থর্র হকয় একিসেকিন। তাকত 
আমার থোকনা িংিয় থনই এর্ং আসম িকন্দহও থপাষণ েসর না’।২৪ 

  

আরু্ দাউদ আিমাসযসন রাঃ র্কিন, -সতসনও র্দর যুকদ্ধ অংিগ্রহণ েকরসেকিন- ‘আসম র্দর যুকদ্ধর সদন 
এেসট মুিসরেকে হতযা েরার জকনয র্াওয়া েরিাম। সেন্তু আমার তরর্াসর তার মাোর োকে থপৌঁোর 
আক ই থদখিাম তার মাো সেন্ন হকয় মাসটকত পক়ি থ কে। আসম রু্ঝকত পারিাম তাকে অনযকেউ হতযা 
েকরকে’।২৫ 

আরু্ যাসমি আর্দুল্লাহ সর্ন আব্বাি থেকে এেসট হাসদি র্ণবনা েকরকেন। আর্দুল্লাহ সর্ন আব্বাি র্কিন, 

‘িাহাসর্কদর এেজন মুিসরেকদর এেসট থিাকের থপেকন দ্রুত র্াওয়া েকরসেকিন। সতসন মুিসরেসটর 
ওপর চারু্কের আঘাকতর িব্দ পান। সতসন র্কিন, ‘মুিসরেসট তার থঘা়িা থেকে পক়ি যায়। আসম থনকম 
স কয় থদসখ তার িরীকরর থযির্ জায় ায় চারু্কের আঘাত থিক সেকিা তার ির্টুেু-কচাখ-মুখ-কোাঁট-ক াটা 
থচহারা িরু্জ হকয় আকে। [িরু্জ র্িকত োকিা রু্সঝকয়কেন।] আসম তাকে মুমূষব অর্িায় থপিাম; তার 

িাণর্াযু় থর্সরকয় যাসচ্ছকিা’।২৬ 



সিরাত থেকে সিক্ষা 68 
 

র্দর যুকদ্ধর সদন তারা থফকরিতাকদর হাকত সনহত এর্ং িাহাসর্কদর হাকত সনহতকদর আিাদা েকরসেকিন। 
যাকদর থদকহ চারু্কের আঘাকতর সচহ্ন থপকয়সেকিন তাকদরকে থফকরিতাকদর হাকত সনহত র্কি সচসহ্নত 
েকরসেকিন। আল্লাহপাে র্কিন- 

ََلئَِكةُ يَِْضِربُوَن ُوُجوهَ  َولَْو تََرٰى إِْذ يَتََوَِّى الَِّذيَ  َكفَُروا َِ  ‘ ُهْم َوأَِْبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريقِ ۚ  اْل

তুসম যসদ থদখকত থপকত থফকরিতা ণ োকফরকদর মুখমণ্ডি ও পৃিকদকি আঘাত েকর তাকদর িাণ হরণ 
েরকে এর্ং র্িকে, থতামরা দহনযন্ত্রণা থভা  েকরা’। [িুরা আনফািঃ আয়াত ৫০] 

এই সর্ষয়সট সনসশ্চত থয আফ াসনিাকনর যুকদ্ধ থফকরিতারা অংিগ্রহণ েকরসেকিা। থতমসনভাকর্ মুসমন 
সজকনরাও সনসশ্চতভাকর্ অংিগ্রহণ েকরসেকিা। ঘটনা অকনে আকে। যারা িমতি ভূসম ও পাহা়ি ভকর 
থরকখসেকিা তাকদর ঘটনা; যারা অশ্বাকরাহী হকয় যুদ্ধ েকরসেকিা তাকদর ঘটনা; যারা িাদা থপািাে পকর 
একিসেকিা তাকদর ঘটনা; যারা জানাযার নামায পক়িসেকিা তাকদর ঘটনা। আসম এির্ ঘটনা আমার 
আয়াতুর রহমান সফ সজহাসদি আফ ান২৭ এর্ং ইর্ারুন ওয়া র্ািাসয়র সিি-সজহাসদ সফি আিসরি হাসদর 
র্ই দুসটকত র্ণবনা েকরসে। োকরা আকরা থর্সি জানার ইকচ্ছ হকি থিই র্ই দুসট পক়ি থদখকত পাকরন। 

ইর্ারুন ও র্ািাসয়র সিি-সজহাদ-এ আসম থয-ির্ ঘটনা উকল্লখ েকরসে তার এেসট হকিা েমাডার 
মুিসিকমর ঘটনা। েমাডার মুিসিম এর্ং েমাডার িসফউল্লাহ আহমদ িাহ মািউকদর থনতৃকত্ব সেকিন। 
ইসন িসফউল্লাহ আফদাসি নন; অনয িসফউল্লাহ। তাাঁরা দুজন এেসদন িত্রুকদর এেসট থেন্দ্রিকি আক্রমণ 

েরার র্যাপাকর এেমত হন। িসফউল্লাহ েমাডার মুিসিমকে র্কিন, আপসন ভারী অস্ত্র সনকয় থপেন থেকে 
িাকপাটব থদকর্ন আর আমরা থেন্দ্রিকি ঝাাঁসপকয় প়িকর্া। আক্রমকণর সনসদবি িমকয় িত্রুকদর থেন্দ্রিকি 
ভারী ভারী থ ািা প়িকত শুরু েরকিা। আল্লাহপাকের অনুগ্রকহ সেেুক্ষকণর মকর্যই েমাডার িসফউল্লাহ 
ঘাটাঁসট দখি েকর থনন। এই অসভযাকনর পর তাাঁরা নদীর দুই পাকি দুই ঘাসটাঁকত চকি যান। এর এে র্া 
দুই িপ্তাহ পর িসফউল্লাহ েমাডার মুিসিমকে র্কিন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম িসতদান সদন। থিসদন 
আপনারা থয-ক ািাগুকিা েুাঁক়িসেকিন থিগুকিা িত্রুঘাাঁসটর একের্াকর মর্যিকি স কয় পক়িসেকিা। আপসন 

একের্াকর িক্ষযিকিই থ ািা েুাঁক়িকেন। থযকনা আপসন সনজ হাকত থ ািাগুকিা থিখাকন থরকখ সদকয়কেন। 
েমাডার মুিসিম সর্সস্মত হকয় র্িকিন, েখন আসম এই োজ েকরসে? আপসন থোন সদকনর েো 
র্িকেন? িসফউইল্লাহ র্িকিন, এই থতা দুই িপ্তাহ আক । থেকনা আপনার মকন থনই আমরা থয 
থেন্দ্রঘাাঁসটকত আক্রমণ েরার র্যাপাকর এেমত হিাম? মুিসিম র্িকিন, েী েো র্িকেন! আল্লাহর েিম, 

থিসদন থতা আমরা এেসট থ ািাও েু়িাঁকত পাসর সন। সনসদবি িমকয় থিখাকন থোকেকে ভারী ভারী থ ািা 
একি প়িকিা? থিসদন িত্রুসর্মান আমাকদর ওপর থর্ামা র্ষবণ েরসেকিা এর্ং সনকজকদর র্াাঁচাকতই আমরা 
র্যি সেিাম। 
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সেেুসদন পর এেজন মুজাসহদ সজকন আক্রাি হকিন। সজন তাাঁকে মাসটকত আেক়ি থফিকিা। ঘটনা শুকন 
এেজন আকিম একিন এর্ং আক্রাি মুজাসহকদর ওপর িুরা প়িকত িা কিন। এে পযবাকয় সতসন সজকনর 

িকে েো র্িকত শুরু েরকিন। সতসন সজনকে র্িকিন, এই র্যাটা, তুসম আল্লাহকে ভয় েকরা। তুসম 
তাকে থেক়ি দাও। সজন র্িকিা, আসম তাকে থেকনা ো়িকর্া? আসম থতা তাকে সজহাকদ িহায়তা েসর। 
আকিম র্িকিন, তুসম থেক়ি দাও। তুসম তাকে থেক়ি চকি যাও। থি সনকজই সজহাদ েরকত পারকর্। 
আচ্ছা, তুসম তাকে েীভাকর্ সজহাকদ িহায়তা েকরা। সজন র্িকিা, িসফউল্লাহ থযসদন িত্রুর ঘাসটাঁকত 
আক্রমন েরকিন থিসদন থে ভারী ভারী থ ািা সনকক্ষপ েকরসেকিা? সজন আকরা র্িকিা, থে ভারী অস্ত্র 
চাসিকয়সেকিা? েমাডার মুিসিম থতা ভারী অস্ত্র চািান সন। তাহকি োরা থিির্ অস্ত্র চাসিকয়সেকিা? সজন 
র্িকিা, আমরাই থিির্ ভারী অস্ত্র চাসিকয়সেিাম; আমরা ো়িা আর থেউ নয়। এখন রু্ঝকত থপকরকেন 
েীভাকর্ সজহাকদ িহায়তা েসর? এরেম অজস্র ঘটনা আকে। আফ াসনিাকনর সজহাকদ থফকরিতা ও 
সজনকদর অংিগ্রহকণর ঘটনা অিংখয। 

যাই থহাে। র্দর যুকদ্ধর ঘটনায় সফকর আসি। যুকদ্ধ সর্জয় িাকভর পর রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম েুরাইকির র্সন্দকদর িকে সনকয় মসদনায় চিকিন।২৮ যাওয়ার পকে সতসন নদর সর্ন হাকরিকে হতযা 
েরার সনকদবি সদকিন। তাকে হতযা েরা হকিা। এরপর সতসন উের্া সর্ন আরু্ মুসয়তকে হতযা েরার 

সনকদবি সদকিন। উের্া র্িকিা, থহ মুহাম্মদ, আমার িেীকদর েী অর্িা হকর্? রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ 
ওয়া িাল্লাম র্িকিন, তাকদর জকনয জাহান্নাম। উের্াকেও হতযা েরা হি। িত্তরজন র্সন্দকে মসদনা 
মুনাওয়ারা সনকয় যাওয়া হকিা। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম তাকদর সনকয় মসদনায় থপৌঁেকিন। 
আি-হায়িুমান সর্ন আর্দুল্লাহ আি-খুযাসয় মক্কার্ািীকে র্দর যুকদ্ধর ফিাফি িম্পকেব জানাকনার জকনয 
মক্কায় থ কিন। তখন িাফওয়ান সর্ন উমাইয়া পােুকর জসমকন র্কিসেকিা। আি-হায়িুমান সর্ন আর্দুল্লাহ 
মক্কায় িকর্ি েরকিন। থিাকেরা তাাঁকে সজকজ্ঞি েরকিা, যুকদ্ধর ফিাফি েী? সতসন র্িকিন, িায়র্া 
সনহত হকয়কে। ওয়াসিদ সর্ন উতর্া সনহত হকয়কে। উতর্া সর্ন রসর্য়া সনহত হকয়কে। তার ঘসনি িেীকে 
[আরু্ জাহ িকে] হাজ্জাকজর দুই থেকি [মুআয সর্ন আফরা ও মুআওয়ায সর্ন আফরা] হতযা েকরকে। 
আরু্ি রু্খতুসর সর্ন সহিাম সনহত হকয়কে। উমাইয়া সর্ন খাল ফও সনহত হকয়কে। িাফওয়ান সর্ন উমাইয়া 
তখকনা পােুকর জসমকন র্কিসেকিা। থিাকেরা তাাঁকে সজকজ্ঞি েরকিা, িাফওয়ান সর্ন উমাইয়ার খর্র েী 
থি সে সনহত হকয়কে না-সে থর্াঁকচ আকে? আি হায়িুমান সর্ন আর্দুল্লাহ র্িকিন, থি পােুকর জসমকন 
র্কি আকে। আসম তার র্ার্াকে [উমাইয়া] ও ভাইকে [আসি সর্ন উয়ামাইয়া] সনহত হকত থদকখসে। 

সেন্তু মক্কার থিাকেরা সেেুকতই এই খর্র সর্শ্বাি েরকত পারকিা না। েীভাকর্ সর্শ্বাি েরকর্? েুরাইকির 
মাো যারা সেকিা র্দর যুকদ্ধ তারাই সনহত ও র্সন্দ হকয়সেকিা। আরু্ িাহার্ও এই িংর্াদ শুনকত থপকিা 
এর্ং থি তার িসতসক্রয়া থদখাকিা। আরু্ রাকফ র্কিন, -আরু্ রাকফ আব্বাি সর্ন আর্দুি মুত্তাসিকর্র 



সিরাত থেকে সিক্ষা 70 
 

থ ািাম সেকিন- আসম যমযম েূকপর পাকি এেসট তাাঁরু্ টাসনকয় থিখাকন মাসটর পাে সতসর েরতাম। 
থিসদন যমযকমর োমরায় আসম েকয়েসট পাে র্াসনকয় থরকখসেিাম। আরু্ িুফ য়ান সর্ন হাসরি সর্ন 
আর্দুি মুত্তাসির্ যুদ্ধ থেকে সফকর একি থিখাকন উপসিত হকিা। আরু্ িাহার্ও তার পা থটকন থটকন 
থিখাকন উপসিত হকিা। উমু্মি ফযিও থিখাকন র্কিসেকিন। উমু্মি ফযি সেকিন আব্বাি সর্ন আর্দুি 

মুত্তাসিকর্র স্ত্রী। আরু্ িাহার্ যমযকমর োমরার দরজায় র্িকিা। থি আরু্ িুফ য়ানকে র্িকিা, -িুফ য়াকনর 
নাম সেকিা িাফ ওয়ান সর্ন হাসরি সর্ন আর্দুি মুত্তাসির্-ভাসতজা, যা ঘকটকে আমাকে র্কিা। আরু্ িুফ য়ান 
র্িকিা, ঘটনা থর্সি সেেু নয়। আমরা তাকদর [মুিিমানকদর] থমাোসর্িা েরকত স কয়সেিাম-আমরা 
আমাকদর থনতাকদর তাকদর োকে থিাপদব েকর একিসে। যারা সনহত হওয়ার তারা সনহত হকয়কে। আর 
যারা র্সন্দ হওয়ার তারা র্সন্দ হকয়কে। আল্লাহর েিম, আসম এর জকনয োউকে থদাষাকরাপ েসর না। 
োকরা সনন্দা েরকত চাই না। িাদা-োকিা দা অিা থঘা়িায় চক়ি শুভ্র থপািাে পসরসহত সেেু মানুষ 
আমাকদর সর্রুকদ্ধ যুকদ্ধ অর্তীণব হকয়সেকিা। তাকদরকে আমরা সচসন না। আরু্ রাকফ তখন সনকজকে িংযত 
রাখকত পাকরন সন। তাাঁরু্র সদকে েুকট থ কিন। যসদও সতসন েুরাইকির দাি। আরু্ িাহার্ থিখাকনই 
র্কিসেকিা। সতসন তার িামকন স কয় র্িকিন, তারা সেকিন থফকরিতা। এই েো থিানার িকে িকে আরু্ 

িাহার্ িচণ্ড থজাকর তাাঁকে চ়ি মাকর। আরু্ রাকফ র্কিন, আসম আরু্ িাহাকর্র ওপর ঝাাঁসপকয় প়িিাম। 
তাাঁর আত্মিম্মানকর্ার্ থজক  উকেসেকিা। (আমরাও আরর্। আমরা দূর থেকেও আফ ানকদর িম্মান পাই 
এর্ং সফসিসিকন আমরা ইহুসদকদর মুকখামুসখ দাাঁস়িকয়সে।) আরু্ রাকফ আরু্ িাহাকর্র ওপর ঝাাঁসপকয় 
প়িকিন। এটা খুর্ই আশ্চকযবর সর্ষয় থয এেজন ক্রীতদাি মক্কার সর্সিি থনতা আরু্ িাহাকর্র ওপর 

ঝাাঁসপকয় পক়িকেন। আরু্ রাকফ র্কিন, আসম খুর্ই সচেন ও হািো সেিাম। আসম ঝাাঁসপকয় প়িার পর 
আরু্ িাহার্ সনকজকে িামকি থনয় এর্ং আমাকে তুকি সনকয় মাসটকত আো়ি মাকর। এরপর আমার রু্কের 
ওপর উকে র্কি এর্ং মারকত শুরু েকর। উমু্মি ফযি োকেই সেকিন। সতসন এেসট পােুকরর টুেকরা 
সনকয় এস কয় একিন এর্ং আরু্ িাহাকর্র  াকয় মারকিন। তাকে র্িকিন, ওকো, োক়িা তুসম তাকে। তার 
মসনর্ মক্কায় উপসিত থনই; তাকে তুসম এো থপকয়কো? তাকে দুর্বি থপকয় তার রু্কের ওপর র্কি মারকত 
শুরু েকরকো? আরু্ িাহার্ সনকজকে থটকন থটকন তুিকিা। এরপর থি আর িাতসদকনর থর্সি র্াাঁকচ সন। 
থি র্িি থরাক  আক্রাি হকয়সেকিা। আরু্ িাহাকর্র মৃতুযর পর থেউ তাকে থ ািি েরাকত এর্ং োফন 
প়িাকত এস কয় আিকত পাকর সন। োরণ থ াটা িরীকর ক্ষত েস়িকয় পক়িসেকিা এর্ং পচন র্করসেকিা। 

েুরাইি র্দর যুকদ্ধ সনহতকদর জকনয োন্না ও থিােিোি সনসষদ্ধ েকরসেকিা। তারা মকন েকরসেকিা, 
একত রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম ও িাহাসর্কদর আনন্দ থর্ক়ি থযকত পাকর এর্ং তাাঁরা এটা 
সনকয় হািাহাসি েরকত পাকরন। আি-আিওয়াদ সর্ন আর্দুি মুত্তাসিকর্র সতন িিান-িুই থেকি আরু্ 
হাসেমা যামআতা সর্ন আিওয়াদ, উোইি সর্ন আিওয়া এর্ং এে নাসত হাসরি সর্ন যামআতা- র্দর 
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যুকদ্ধ সনহত হকয়সেকিা। সতসন অন্ধ সেকিন। থিাকে তাাঁর রু্ে থফকট থযকত চাসচ্ছকিা। েকির আগুন তাাঁর 

হৃদয় পুক়ি যাসচ্ছকিা। সতসন তাাঁর িিানকদর জকনয োাঁদকত চাসচ্ছকিন। সেন্তু েুরাইি সনহতকদর জনয 
োন্না সনসষদ্ধ েকরসেকিা। সতসন চাইকিও োাঁদকত পারসেকিন না। এেরাকত সতসন এে নারীর োন্না শুনকত 
পান। সতসন তাাঁর এে থ ািামকে র্িকিন, তুসম থর্র হকয় থখাাঁজ-খর্র সনকয় থদকখা, িম্ভর্ত েুরাইি 
োন্নার অনুমসত সদকয়কে। থ ািাম থিই নারীর োকে স কয় সজকজ্ঞি েরকিা, েুরাইি সে সনহতকদর জকনয 
োন্নার অনুমসত সদকয়কে? মসহিাসট র্িকিা, না। তাো়িা আসম সনহতকদর জকনয োাঁদসে না। আমার এেসট 
উট হাসরকয় থ কে তাই আসম োাঁদসে। এই খর্র শুকন আিওয়াদ সর্ন মুত্তাসির্ এেসট েসর্তা আরৃ্সত্ত 
েকরন। থিই েসর্তা থেকে থযকনা েি ও র্যাো ঝরসেকিা। 

 أتبكى أن يِضل لها بغير*ويِنعها م  النوم السهوِ

 رتقاصرت الجدوَِِل تبكى عَى بكر, ولك * عَى بد

 عَى بدر سراة بنى هصيص* ومخزوم ورهط أبى الوليد

 وبكى إن بكيت عَى عقيل* وبكى حارثا أسد اَلسوِ

 وبكيهم وَل تسِى جِيعا* وما َلب  حكيِة م  نديد

 أَل قد ساِ بعدهم رجال* ولوَل يوم بدر لم يسوِوا

‘থি সে এজকনয োাঁদকে থয তার এেসট উট হাসরকয় থ কে আর তাকে সর্সনদ্র থরকখকে রাসে-জা রণ?/ 

[থহ নারী,] তুসম উকটর র্াচ্চার জকনয থোঁকদা না; র্রং র্দর যুকদ্ধর ফিাফকি োাঁকদা, থিখাকন আমাকদর 
মান-িম্মান ভূিুসন্ঠত হকয়কে।/ র্নু হাসিি, র্নু মাখযুম এরু্ আরু্ ওয়াসিকদর র্ংির্রকদর জকনয োাঁকদা, 
যারা সেকিা র্দকর সনি অসভযােী।/ তুসম যসদ োাঁদকতই চাও- তাহকি উোইকির জকনয োাঁকদা এর্ং 
োাঁকদা হাসরকির জকনয থয সেকিা সিংহকদরও সিংহ।/ তুসম তাকদর জকনয োাঁকদা; সেন্তু ির্ার নাম সনও 
না। এর্ং আরু্ হাসেমাতা থতা সেকিা অিসতদ্বন্দ্বী।/ হায়! তাকদর পকরও থতা অকনে মানুষ থনতৃত্ব থদকর্। 

হায়! তারা যসদ র্দকরর সদন থনতৃত্ব না সদকতা’। র্সন্দকদর সনকয় রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
মসদনা মুাওয়ারায় একিন। িুহাইি সর্ন আমকরর দুই হাত র্াাঁর্া সেকিা। রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম-এর জীর্নিসেনী িাওদা রাঃ র্কিন, আসম তখন রািুকির োকে থ িাম এর্ং িুহাইি সর্ন 
আমরকে দুই হাত র্াাঁর্া অর্িায় র্কি োেকত থদখিাম। আল্লাহর েিম, আসম তখন সনকজকে িংযত 
রাখকত পাসর সন। আসম িুহাইিকে র্িিাম, থহ আরু্ ইয়াসযদ, আপনারা সে এভাকর্ই সনকজকদর িমপবণ 
েরকিন? আপনারা সে ি়িাই েরকত পারকিন না এর্ং িম্মাকনর িকে মৃতুযর্রণ েরকত পারকিন না? 

িাওদা রাঃ-এর এির্ েো রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম শুনকত থপকিন। সতসন র্িকিন, থহ 
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িাওদা, তুসম আল্লাহ ও তাাঁর রািুকির সর্রুকদ্ধ উৎিাসহত েরকো? িাওদা রাঃ র্িকিন, থহ আল্লাহর রািুি, 

আসম তাাঁকে যখন এভাকর্ থদখসে সনকজকে িংযত রাখকত পাসর সন। িুহাইি সর্ন আমর সেকিন মক্কার 
থনতা আর এখাকন সতসন হাতর্াাঁর্া ও রু্কিায় সনসক্ষপ্ত! সতসন আমাকদর সনেটাত্মীয়। 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িাহাসর্কদর িকে পরামিব েরকিন, আমরা এই র্সন্দকদর িকে েী 
আচরণ েরকর্া? উমর রাঃ র্িকিন, র্সন্দকদর মকর্য যারা আমার সনেটাত্মীয় তাকদরকে আমার হাকত 
থেক়ি সদন; আসম তাকদরকে হতযা েরকর্া। আসেিকে আসির হাকত থেক়ি সদন; থি তাকে হতযা েরুে। 
আরু্ র্েকরর োকে তার থেকিকে সদন; সতসন তাকে হতযা েরকর্ন। হামযার োকে তার সনেটাত্মীয়কদর 
সদন; থি তাকদরকে হতযা েরকর্। আমরা তাকদর ির্াইকে হতযা েরর্। তারা আমাকদর িকে যুদ্ধ েরার 
জকনয আর সফকর আিকত পারকর্ না। আব্বাি রাঃ-ও র্সন্দকদর মকর্য সেকিন। র্সন্দকদরকে হতযা না েরার 
র্যাপাকরই রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর থঝাাঁে সেকিা। আরু্ র্ের রাঃ রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর এই মকনার্াঞ্ছাকে িমেবন জাসনকয় র্িকিন, থহ আল্লাহর রািুি, র্সন্দকদর ির্াই 
আপনার সপতৃ-িম্প্রদায় এর্ং তারা আপনার আত্মীয়-স্বজন। আসম মকন েসর, আপসন তাকদর থেক়ি সদকয় 
মুসিপণ গ্রহণ েরকর্ন। আরু্ র্ের রাঃ –এর েোয় রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম িন্তুি হকিন। 
সেন্তু র্সন্দকদর থেক়ি সদকয় মুসিপণ গ্রহণ েরার সিদ্ধাকি আল্লাহপাে অিন্তুসি িোি েরকিন। সতসন 
আয়াত নাসযি েরকিন- 

ۚۗ َوالََّ ُُ َعِزيٌز  ۚۚ تُِريدُوَن َعَرَض الدُّْنيَا َوالََّ ُُ يُِريدُ اآْلِخَرةَ  َما َكاَن ِلنَبِ ٍ  أَن يَُكوَن ل َُُ أَْسَرٰى َحتَّٰى يُثِْخَ  ِِ  اْْلَْرِض 

 َحِكيمٌ 

سَُّكْم  َِ َ  الََّ ُِ َسبََق لَ ا أََخذْتُْم َعذَاٌب َعِظيمٌ لَّْوََل ِكتَاٌب ِم  َِ  ِِي

‘থদকি র্যাপেভাকর্ িত্রুকে পরাভূত না েরা পযবি র্সন্দ রাখা থোন নর্ীর জকনয িেত নয়। থতামরা 
োমনা েকরা পাসেবর্ িম্পদ আর আল্লাহ চান পরোকির েিযাণ; আল্লাহ পরাক্রমিািী, িজ্ঞাময়। আল্লাহর 
পূর্ব-সর্র্ান না োেকি থতামরা যা গ্রহণ েকরকো তার জকনয থতামাকদর ওপর আপসতত হকতা মহািাসি’। 
[িুরা আনফািঃ আয়াত ৬৭-৬৮] 

মুিআর্ সর্ন উমাকয়র রাঃ-এর ভাই আরু্ আসযযও র্সন্দকদর মকর্য সেকিা। িাহাসর্ আরু্ি ইয়ািার রাঃ 
তাকে র্কর থরকখসেকিন। সতসন তাাঁর ভাইকয়র পাি সদকয় থ কিন। যাওয়ার িময় র্িকিন, একে ভাকিা 
েকর র্কর রাকখা। এর মাকয়র র্ন-িম্পদ অকনে। সতসন থতামাকে অকনে থর্সি অেব সদকয় একে োস়িকয় 

সনকয় যাকর্ন। র্সন্দ আরু্ আসযকযর মা মাকন মুিআর্ সর্ন উমাকয়র রাঃ-এরও মা। আরু্ি ইয়ািার তাাঁকে 
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সজকজ্ঞি েরকিন, ভাই আল্লাহর েিম, আমার ভাইকয়র িকে ভ্রাতৃকত্বর থচকয় থতামার িকে আমার ভ্রাতৃত্ব 
অকনে দৃঢ়। 

একেই র্কি আসেদা ও সর্শ্বাি। আসেদা ও সর্শ্বাি যখন অিকর র্দ্ধমূি হকর্ তখন আিাদা ভ্রাতৃত্ব র্া 
সপতৃত্ব র্কি সেেু োেকর্ না। তখন ভ্রাতৃত্ব হকর্ ঈমাকনর ভ্রাতৃত্ব, ইিিাকমর ভ্রাতৃত্ব, েুরআন-িুন্নাহ ও 
আসেদার ভ্রাতৃত্ব। 

এভাকর্ই আল্লাহপাে মুসমনকদর িাহাযয েকরন। তাকদর িসিকে িংহত েকরন। তাকদর পতাোকে 

িমুন্নত েকরন। আর এভাকর্ই োকফরকদর িাসঞ্ছত েকরন। তাকদর িসিকে চূণব-সর্চূণব েকরন। আল্লাহপাে 
মুিিমানকদরকে িম্মাসনত েকরন। সনশ্চয় সতসন মহাপরাক্রমিািী, িজ্ঞাময়। 

 

২২) হাইযুম (حيزوم) সজর্রাইি আঃ-এর থঘা়িার নাম। িব্দসটর িার্ারণ অেবঃ রু্কের মর্যিি র্া মর্যরু্ে। 

২৩) আরু্ ইিহাম আহমদ সর্ন মুহাম্মদ সর্ন ইর্রাসহম আস্ িা’িাসর্ আন সনিাপুসর, আিোশ ফু ওয়াি র্ায়ান, দারুি 
ইহ ইয়াসয়ত তুরাসিি আরাসর্, র্য়রুত, থির্ানন, ২০০২, িুরা আনফাি, ৪েব খণ্ড, পৃ ৩৩৪; ইমাম আরু্ি ফার জ 

জামািুসদ্দন আর্দুর রহমান সর্ন আসি সর্ন মুহাম্মদ আিজাওসয আিেুরসি আির্া দাসদ [মৃ ৫৯৭ সহজসর], যাদুি 
মাসির সফ ইিসমত্ তাফসির, দারুি সফেসর, র্য়রুত, থির্ানন, ১৯৮৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯। 

২৪) আর্দুর রহমান সর্ন মুহাম্মদ সর্ন মাখিুফ আরু্ যাকয়দ আস্ িাআসিসর্ আিমাসিসে, জাওয়াসহরুি হািান সফ 
তাফসিসরি েুরআন, দারু ইহ ইয়াসয়ত তুরাসিি আরাসর্, র্য়রুত, থির্ানন, ১৯৯৭, ৫ম খণ্ড, িরঃ ১২১; িীরাতুন্নর্ী 
িাঃ, রচনাঃ আরু্ আর্দুল্লাহ মুহাম্মদ সর্ন ইিহাে সর্ন ইয়ািার আিমুত্তাসিসর্ [মৃ ১৫১ সহজসর], সর্নযািঃ আরু্ মুহাম্মদ 
আর্দুি মাসিে সর্ন সহিাম সর্ন আইযু়র্ আিসহময়াসর [মৃ ২১৮], মােতার্া মুহাম্মদ আসি িাসর্হ, মায়দানুি আযহার, 

সমির, ১৯৬৩, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭; ইমাম ইিমাইি সর্ন উমর সর্ন দাউও ইর্কন োসির, আিিীরাতুন নার্াসর্য়যাহ, 

অর্যায়ঃ র্দকর থফকরিতাকদর যুদ্ধ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪২৬। 

২৫) আিাউসদ্দন আসি সর্ন মুহাম্মদ সর্ন ইর্রাসহম আির্া দাসদ, আত্ তা’সর্ি সফ মাআসনত্ তানসযি, দারুি সফেসর, 

র্য়রুত, থির্ানন, ১৯৭৯, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪; মুিনাকদ আহমদ, হাসদি ২৩৭৭৮, ২৩৮২৯। 

২৬) আরু্ি োকিম মাহমুদ সর্ন উমর আয যামাখিাসর আিখাওয়াসরযসম, আিোশ িাফ আন হাোসয়সেত্ তানসযি ওয়া 
উযু়সনি আোসর্ি সফ উজুসহত্ তা’সর্ি, দারু ইহ ইয়াসয়ত তুরাসিি আরাসর্, র্য়রুত, থির্ানন, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯১; ইমাম 

ইিমাইি সর্ন উমর সর্ন দাউও ইর্কন োসির, আিিীরাতুন নার্াসর্য়যাহ, অর্যায়ঃ র্দকর থফরিতাকদর যুদ্ধ, খণ্ড, পৃঃ 
৪২৬। 
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২৭) আসম আফ াসনিাকন আল্লাহকে থদকখসে নাকম র্ইসট র্াংিায় অনূসদত হকয়কে। অনুর্াদ েকরকেন উর্ায়দুর রহমান 
খান নদভী। 

২৮) এর আক  রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম মসদনার্ািীকদর যুদ্ধজকয়র িুিংর্াদ থদয়ার জকনয আর্দুল্লাহ 
সর্ন রওয়াহা রাঃ-কে মসদনার উাঁচুতি ভাক  (পার্বতয এিাো) এর্ং যায়দ সর্ন হাকরিা রাঃ-কে মসদনার সনম্নতি ভাক  
(ন কর) পাসেকয়সেকিন। 
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[পর্ব ১৪] 
উহুকদর যুদ্ধঃ এে 

 

র্দর যুদ্ধ থিষ হকিা। আমরা আজ েো র্িসে ১৯৮৮ িাকির জুন মাকির এেুি তাসরকখ র্া ১৪০৮ 
সহজসরর সযিেদ মাকির িাত তাসরকখ। 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম সর্জয়ী হকয় মসদনায় সফকর একিন। আল্লাহপাে তাাঁর দীনকে 
িসিিািী েরকিন। সতসন িত্তরজন র্সন্দ থেকে মুসিপণ গ্রহণ েকর তাকদর থেক়ি সদকিন। আিার পকে 
সতসন-কযমন আমরা আক ই র্কিসে-নদর সর্ন হাসরি ও উের্া সর্ন আরু্ মুসয়ত র্াকদ আর োউকে হতযা 
েকরন সন। নদরকে িাফরায় এর্ং উের্াকে ইরেুয যসর্য়যাকত হতযা েরা হকয়সেকিা। সেন্তু র্সন্দকদর 
থেকে মুসিপণ গ্রহণ েকর মুসিপণ থদয়ার োরকণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া 
িাল্লাম-এর িসত ভৎবিনার্াণী অর্তীণব হকয়সেকিা। পসর্ে েুরআন এসদকে ইসেত েকরকে থয, রািুকির 
জনয শুরুকতই যা থরয় তা হকিা িত্রুকে র্যাপেভাকর্ হতযা েরা। একক্ষকে আল্লাহপাকের র্াণীর িকে 
হযরত উমর সর্ন খাত্তার্ রাঃ-এর সিদ্ধাি িেসতপূণব সেকিা। থযমন- মদপান। যখনই মকদর র্যাপাকর 
েুরআন আয়াত নাসযি হকিা, উমর রাঃ থদায়া েরকতন, থহ আল্লাহ, তুসম আমাকদর জকনয মদপাকনর 
সর্সর্-সর্র্ান সর্িদভাকর্ র্ণবনা েকরা। তখন নাসযি হকিা- 

ْيَطاِن َِاْجتَنِبُوهُ لَ يَا أَيَُّها الَّ  ِل الشَّ َِ ْ  َع ْيِسُر َواْْلَنَصاُب َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِم  َِ ُر َواْل ِْ ا اْلَخ َِ َُِحونَ ِذيَ  آَمنُوا إِنَّ  عَََُّكْم تُْف

‘থহ মুসমন ণ, মদ, জুয়া, মূসতবপূজার থর্সদ ও ভা য-সনণবায়ে তীর ঘৃণয র্স্তু, িয়তাকনর োজ। িুতরাং 
থতামরা থিগুকিা র্জবন েকরা যাকত থতামরা িফিোম হকত পাকরা’। [িুরা মাকয়দাঃ আয়াত৯০] 

  

আকরেসট সর্ষকয়ও উমর সর্ন খাত্তার্ রাঃ-এর িকে েুরআন িহমত থপাষণ েকরকে। সর্ষয়সট হকিাঃ 
রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর পসর্ে িহর্সমবণী কণর পদবা। সতসন রািুিকে র্িকিন, ইয়া 
রািুিাল্লাহ, আপসন যসদ আপনার স্ত্রী কণর পদবার র্যর্িা না েকরন, তাকদর র্যাপাকর নানা র্রকনর েো 
র্িা হকর্। আপসন তাকদর পদবার র্যর্িা েরুন। এরপরই নাসযি হকিা- 

وُه َّ َمتَاًعا َِاْسأَلُوهُ َّ ِم  َوَراِء ِحَجابٍ  ُِ ِلُكْم أَْطَهُر ِلقَُُوبُِكْم َوقَُُوبِهِ  َوإِذَا َسأَْلتُ ذُوا َرُسوَل   َّ ۚۚ ذَٰ ْْ ۚۚ َوَما َكاَن لَُكْم أَن تُ

 الََّ ُِ 
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‘থতামরা যখন তাাঁর পত্নীকদর োকে থোকনা সজসনি চাইকর্, পদবার অিরাি থেকে চাইকর্। এই সর্র্ান 

থতামাকদর ও তাকদর হৃদকয়র জকনয অসর্েতত পসর্ে। থতামাকদর োকরা জকনয রািুিকে েি থদয়া িেত 
নয়’। [িুরা আহযার্ঃ আয়াত৫৩] 

উমর রাঃ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে আকরা র্কিসেকিন, আপসন যসদ মাোকম 
ইর্রাসহমকে২৯

 নামাকযর জায় ারূকপ গ্রহণ েরকতন! তখন এই আয়াত নাসযি হয়- 

قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصَ اى    َواتَِّخذُوا ِم  مَّ

‘থতামরা মাোকম ইর্রাসহমকে িািাকতর িানরূকপ গ্রহণ েকরা’। ]িুরা র্াোরাঃআয়াত ১২৫] 

র্দর যুকদ্ধর র্সন্দকদর সর্ষকয় সিদ্ধাি গ্রহকণর থক্ষকেও উমর রাঃ-এর মকতর িকে আল্লাহর র্াণী িহমত 
থঘাষণা েকরসেকিা। উমর রাঃ যখন ির্ র্সন্দকে হতযা েরার অসভমত িোি েকরন, থর্াঝা যায়, সতসন 
সেকিন মুহাসদ্দি। মুহাসদ্দি হকিন যাাঁকদর োকে িকতযর ইিহাম (অিকর অনুকিরণা) আকি র্া যাাঁকদর 
সজহর্া থেকে িতযর্াণী সনিৃত হয়। আমার উম্মকতর মকর্য যসদ মুহাসদ্দি থেকে োকেন, তাাঁকদর এেজন 
হকিন উমর সর্ন খাত্তার্ রাঃ। আল্লাহপাে তাাঁর িসত িন্তুি হকয়কেন, সতসনও আল্লাহকে িন্তুি েকরকেন। 

েুরাইি তাকদর িজ্জা ও িাঞ্ছনা র্হন েকর মক্কায় সফকরসেকিা। তাকদর থপৌরুষ থেকে স কয়সেকিা পরাজয়-
র্যররেতা-গ্লাসনর আচ্ছাদকন এর্ং তারা অপমাকনর চাদর টানকত টানকত থপৌঁকেসেকিা মক্কায়। েুরাইিকদর 

জকনয র্দর যুকদ্ধর সর্ফিতা সেকিা ভয়ঙ্কর দুঘবটনা। এই যন্ত্রণাদায়ে পরাজয় তারা েখকনা আিা েকর 
সন। থ াটা আরকর্ িংর্াদ েস়িকয় প়িকিা থয মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম েুরাইিকে পরাসজত 
েকরকেন। মুিিমান ও ইিিাকমর নক্ষে আকরা উজ্জ্বি ও িদীপ্ত হকয় উেকিা। 

রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম ইহুসদকদর থর্র েকর সদকিন 

র্দর যুকদ্ধ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর সর্জকয়র পর মুনাসফে থনতা আর্দুল্লাহ সর্ন উর্াই 
নতুন রূ্তবাসমর আরয় থনয়। থি তার িেীকদর র্কি, ‘এই সর্ষয়সট [মুিিমানকদর সর্জয়] এখন থেকে 
ঘটকতই োেকর্। িুতরাং আমরা মুিিমানকদর িকে োেকর্া’। থি ও তার িেীরা মুিিমানকদর িকে 
োকে। 

এসদকে ইহুসদরা রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম-এর সর্জকয় সহংিা ও থক্রাকর্ জ্বিকত োকে। সতসন 
র্নু োয়নুোর ইহুসদকদর িমকর্ত েকরন। র্দর যুকদ্ধ েুরাইি র্াসহনীর েী পসরণাম হকয়কে তা তাকদর 
স্মরণ েসরকয় থদন। সতসন তাকদর র্িকিন, ‘থতামরা সনষচয় থদকখকো আল্লাহপাে েুরাইিকদর িকে েী 
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আচরণ েকরকেন’। রািুকির এই েোর জর্াকর্ ইহুসদরা র্কি, ‘এ-সর্ষয়সট আপনাকে থযকনা থর্াাঁোয় না 
থফকি থয আপসন েুরাইিকদর থমাোসর্িা েকরকেন এর্ং তাকদর িকে ি়িাই েকর সর্জয়ী হকয়কেন। 
আমরা যসদ আপনার িকে ি়িাই েসর, আপসন সভন্ন সর্ষয় থদখকত পাকর্ন। আপন্র পসরণসত হকর্ সভন্ন’। 

এরপর এেসট ঘটনা ঘকট। এেজন মুিসিম নারী োয়নুোর র্াজাকর সেেু সজসনি সর্সক্র েরকত আকিন। 
সতসন সজসনিগুকিা সর্সক্র েকরন। এরপর এে ইহুসদ স্বণবোকরর োকে যান এর্ং তার িামকন র্কিন। 
স্বণবোর তাাঁর থচহারার থঘামটা খুকি থফিকত চায়; সেন্তু সতসন অস্বীেৃসত জানান। স্বণবোর িয়তাসন চতুরতার 
আরয় থনয়। থি থেৌিকি মসহিার [মাোর] োপক়ির এেসট থোণা তাাঁর সপকের োপক়ির িকে থর্াঁকর্ 
থদয়। মসহিাসট যখন উকে দাাঁ়িান, তাাঁর মুকখর োপ়ি িকর স কয় থচহারা উনু্মি হকয় পক়ি। সতসন থজাকর 
সচৎোর েকর উকেন। এেজন মুিিমান র্যসি থিসদকে এস কয় যান এর্ং ইহুসদ স্বণবোরকে হতযা েকরন। 
ইহুসদরাও তাাঁর ওপর ঝাাঁসপকয় পকর এর্ং হতযা েকর। এই ঘটনায় রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম 
ইহুসদকদর অর্করার্ েকরন এর্ং তাকদর সিসরয়ায় [তৎোিীন িাম] সর্তাস়িত েকরন। 

এটাই সেকিা ইহুসদকদর িকে মুিিমানকদর িেম িঙ্ঘাত। র্নু োয়নুোকে সহজসর িাকির সদ্বতীয় র্ের 
র্দর যুকদ্ধ সর্জকয়র পর উকচ্ছদ েরা হকয়সেকিা। আর র্নু নাসদরকে উকচ্ছদ েরা হকয়সেকিা তৃতীয় 
সহজসরকত অহুদ যুকদ্ধর পর। র্নু েুরায়যার পুরুষকদর হতযা েরা হকয়সেকিা সহজসর িাকির পঞ্চম র্ের। 
আর খায়র্ার সর্জয় হকয়সেকিা সহজসর িাকির িপ্তম র্ের। উমর সর্ন খাত্তার্ রাঃ-এর িািনামকি 
জাসযরাতুি আরর্ থেকে ইহুসদকদর চূ়িািভাকর্ উকচ্ছদ েরা হয়। উমর রাঃ- র্কিন, আসম রািুি িাল্লাল্লাহু 
আিাইসহ ওয়া িাল্লামকে র্িকত শুকনসে- 

 أخرجوا اليهوِ والنصارى م  جزيرة العرب 

‘ইহুসদ ও নািারাকদর জাসযরাতুি আরর্ থেকে র্সহষ্কার েকরা৩০’। 

 

২৯) থয-পােকরর ওপর দাাঁস়িকয় ইর্রাসহম আঃ োর্া ৃহ সনমবাণ েকরসেকিন। 

৩০) তাফসিকর েুরতুসর্ঃ ৫ম খণ্ড, পৃিা ৩৫৭; োনযুি উম্মািঃ হাসদি ১১০১৫ 
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[পর্ব ১৫] 
আরু্ িুফ য়াকনর থপৌরুষ এর্ং র্তবমান মুিসিম িািেকদর থপৌরুষ 

 

আমরা এর্ার মক্কায় সফকর যাই। মক্কার্ািীর জকনয থি-িময়টা সেকিা ভয়ার্হ থর্দনা ও েকির। সেন্তু 
তারা ির্ার জকনয োন্না ও থিােিোি সনসষদ্ধ েকরসেকিা। তাকদর োন্না ও থিােিোি মুিিমানকদর 
হািযরকির সর্ষয় হকত পাকর থভকর্ই তারা এির্ সনসষদ্ধ েকরসেকিা। আরু্ িুফ য়ান েিম থখকিন-র্দর 
যুকদ্ধ পরাজকয়র িসতকিার্ থনয়ার পূকর্ব সতসন নারী স্পিব েরকর্ন না এর্ং থ ািি েরকর্ন না। তাাঁরাই 
সেকিন পুরুষ! আল্লাহর েিম, তাাঁরাই সেকিন পুরুষ! 

১৯৪৮ িাকি ইিরাইকির োকে আরর্ রাষ্ট্রগুকিা পরাসজত হয় এর্ং তারা সফসিসিনকে সর্সক্র েকর থদয়। 
তারা মানুষকে থর্াাঁো থদয় এর্ং েূটকেৌিকির আরয় সনকয় র্কি, মাে ‘িাত’, তারপরই থতামরা ির্সেেু 
সফকর পাকর্। থিাকেরা িশ্ন থতাকি, িাত েী? তারা র্কি, িাত সদন র্া িাত িপ্তাহ র্া িাত র্ের। থিাকেরা 
থনতাকদর এই আিার্াকদর ওপর অনি আোঙ্ক্ষা আর আোঙ্ক্ষা ঝুসিকয় রাকখ। িাতসদন নয়, িাত িপ্তাহ 
নয়, িাত র্ের থেকট যায়, মানুষ তাকদর আিার আোকি সেেুই থদখকত পায় না। র্রং এভাকর্ সর্ি 
র্ের থেকট যায়, মানুকষর আিার আোি িূণযই পক়ি োকে। আকরের্ার ইিিাসম উম্মাহর মাোর ওপর 
ভয়ঙ্কর-ির্বনািা-রু্সদ্ধকিাপোরী দুদবিা থচকপ র্কি। 

  

িা’দ জুমআ সেকিন জডবাকনর ির্ানমন্ত্রী৩১। সতসন থিই দুদবিাগ্রি িমকয় ষ়িযন্ত্র ও চূ়িাি ি়িাই িম্পকেব 
এেসট র্ই থিকখনঃ ِْامرة ومعركة الِصيرال / ষ়িযন্ত্র ও থিষ ি়িাই। ১৯৬৭ িাকি সতসন মুিসিম থনতা 
ও িািেকদর সর্শ্বািঘাতেতা থদকখ সর্মূঢ় হকয় পক়িসেকিন। িা’দ জুমআ থর্দুইন সেকিন এর্ং 
িসতশ্রুসতপূরকণ দৃঢ়কচতা সেকিন। সতসন তাসফিায় জন্মগ্রহণ েকরসেকিন। তাসফিা েকয়েসট থর্দুইন 
থ াকের এেসট অঞ্চি। তাাঁর মকর্য সেেুটা থপৌরুষ ও েিযাণ অর্সিি সেকিা। সতসন সর্শ্বাি েরকত 
পারসেকিন না থয আরর্ থনতাকদর সর্শ্বািঘাতেতার পসরণসত এই পযবাকয় থপৌঁেকত পাকর। সতসন 

সর্শ্বািঘাতেতার থয-ভয়ঙ্কর রূপ থদখার তা থদকখসেকিন। এোরকণই সতসন তাাঁর ১৯৬৭ িাকির েৃতেমব 
ও পাপরাসির িায়সশ্চত্ত েরকত থচকয়সেকিন। থি-িময় সতসন ির্ানমন্ত্রী সেকিন। মন্ত্রীরা তাাঁকে থের্ি 
দুদবিাই উপহার সদকয়সেকিন। িা’দ জুমআ িম্ভর্ত দুইমািোি ির্ানমন্ত্রী সেকিন। এই দুইমাকিই সতসন 
থয-সর্পদ ও ির্বনাি থদকখসেকিন তা সেকিা তাাঁর সচিা এমনসে েল্পপনারও র্াইকর। সতসন আরর্ 
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রাষ্ট্রগুকিাকে ভতবিনা েকর র্ই সিখকত শুরু েকরন এর্ং সনকজর পাপক্ষািকনর থচিা েকরন। আিা েরা 
যায়, মহান আল্লাহ তাাঁর েৃত অপরার্ ক্ষমা েকরকেন। সযসন তাাঁর র্ইগুকিা পাে েরকর্ন, থিই িমকয়র 
র্াির্তা রু্ঝকত পারকর্ন। উসল্লসখত র্ইসট ো়িা তাাঁর আকরা দুইসট র্ই হকিাঃ الَ ُ أو الدمار/ আল্লাহর পে 
অের্া ধ্বংি এর্ং  أبناء ْلِاع/ িপবিিান। িপবিিান র্ইকয় সতসন আরর্ িািেকদর চসরে- সর্সিিয ও 
ির্বনািা েমবোকণ্ডর সর্র্রণ সদকয়কেন। সতসন তাকদর ‘িাকপর িিান’ র্কি আখযাসয়ত েকরকেন। এই 
র্ইসটর িচ্ছকদ এেদি িাকপর েসর্ আকে। এরা হকিা িপবজাসতর র্ক়িা র্ক়িা থনতা। িপবিিান র্ইকয় 
সতসন সিকখকেন, ‘এের্যসি আকমর আি-িাসর্র োকে একি সজকজ্ঞি েরকিন, “আসম আল্লাহর নাকম 
েিম থখকয় র্কিসে, হাজ্জাজ সর্ন ইউিুফ যসদ জাহান্নাকম না যায় তাহকি আমার স্ত্রী তািাে। একত সে 
আমার স্ত্রী তািাে হকয় থ কে?” আকমর আি-িাসর্ র্কিন, “আকর র্যাটা, যাও, থতামার স্ত্রীর িকে রিরে 
েকরা স কয়। হাজ্জাজ যসদ জাহান্নাকম না যায় তাহকি আর থেউ জাহান্নাকম যাকর্ না”। আসমও আরর্ 
থনতাকদর নাকম তািাকের েিম থখকয় র্িকত পাসর, আরর্ থনতাকদর থেউই িতযর্াদী নন’। 

মুহাম্মদ হািনাইন হাইোি আর্দুন নাকিকরর থপৌরুষ িম্পকেব সিকখকেন। এটা ১৯৬৭ িাকির সর্পযবকয়র 
পকরর ঘটনা। সতসন সিকখকেন, ‘সমিকরর অেবনীসত সনন্ম ামী হকত হকত িূকণযর থোোয় থপৌঁোর পরও 
আর্দুন নাকির আরর্ রাষ্ট্রগুকিা থেকে িহায়তা গ্রহণ েকরন সন। আরকর্র থনতারা সমিরকে িহায়তা 
দাকনর র্যাপাকর এেমত হকয়সেকিন। সেন্তু আর্দুন নাকির তাাঁর আত্মিম্মানকর্ার্, উচ্চমনযতা ও 
আত্মম্ভসরতার োরকণ আরর্ রাষ্ট্রগুকিা থেকে িহায়তা চাইকত অস্বীেৃসত জানান’। িা’দ জুমআ আর্দুন 

নাকিকরর অস্বীেৃসতর সর্ষয়সট জানকত থপকর হতরু্সদ্ধ হকয় যান। সতসন র্য়রুকতর িংর্াদপকে এই সর্ষয়সটর 
িমাকিাচনা েকর ির্ন্ধ থিকখন। সতসন র্কিন, ‘আসম িাক্ষয সদকত পাসর থয, হযাাঁ, আর্দুন নাকির থোকনা 
িোকরর িহায়তা িােবনা েকরন সন। তকর্ সতসন র্াদিাহ ফয়িাকির পদচুম্বন েরার জকনয তাাঁর পাকয়র 
োকে িুসটকয় পক়িসেকিন। আর্দুন নাকির র্কিসেকিন, “এই জাসত জীর্নৃ্মত হকয় োেকর্; সেন্তু োকরা 
োকে হাত পাতকর্ না’”। এ-েো থে র্কিসেকিন? আর্দুন নাকির। অর্িয আসম এই ঘটনাসট মুহাম্মদ 
হািনাইন হাইোকির এ-সর্ষকয় থিখার আক ই এেজন মুিসিম িাংর্াসদে থেকে জানকত থপকরসেিাম। 
সতসন আমাকদর র্ািায় একিসেকিন। আসম তাকে সজকজ্ঞি েরিাম, এটা সে থর্ার্ ময থয আর্দুন নাকির 
তাাঁর আত্মমযবাদাকর্ার্, আত্ম সরমা ও উচ্চমনযতার োরকণ িহায়তা চান সন। সতসন আমাকে র্িকিন, শুনুন 

িায়খ আর্দুল্লাহ, আরকর্র এই থনতারা এমন ির্ েমবোণ্ড েকরকেন, আপনার এই থোকটা থোকটা 
থেকিরাও থিগুকিা েরকত িজ্জাকর্ার্ েরকর্। 

িা’দ জুমআ র্কিন, ‘আরকর্র থনতারা িমকর্ত হকিন। আসমও থিখাকন উপসিত হিাম। আর্দুন নাকির 
আমাকদর োকে সেেুই চান সন। তকর্ সতসন র্াদিাহ ফয়িাকির পদচুম্বন েরার জকনয তাাঁর পাকয়র োকে 
িুসটকয় পকরসেকিন। সতসন র্কিসেকিন, “এই জাসত জীর্নৃ্মত হকয় োেকর্; সেন্তু োকরা োকে হাত পাতকর্ 
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না”। তখন ইয়ামাকনর যুদ্ধ থিষ হকয়কে। সমির থেকে র্াদিাহ ফয়িাকির েুৎিা রটনা েরকত অনুিান 
িচাসরত হকতা। আর্দুন নাকির সনকজ এই অনুিান সনমবাকণর সনকদবি সদকয়সেকিন এর্ং সতসন এর নাম 
সদকয়সেকিন ‘আল্লাহর িত্রু’। িসতসদন ‘আল্লাহর িত্রু’ নাকমর অনুিাকন থিৌসদ আরর্ ও র্াদিাহ 
ফয়িাকির নাকম েুৎিা িচার েরা হকতা। সর্স্মকয়র র্যাপার হকিা, এর পকরও র্াদিাহ ফয়িাি সমিরকে 
দি সমসিয়ন পাউড িহায়তা দাকনর সনকদবি সদকয়সেকিন। সেন্তু এই অেব সমিকরর রাকষ্ট্রর থোকনা োকজ 
িাক  সন। োরণ তা রাষ্ট্রীয় থোষা াকর জমা হয় সন; মূির্ন হকয় আর্দুন থেকরর র্যসি ত সহিাকর্ জমা 
হকয়সেকিা’। 

এোরকণই আর্দুন নাকিকরর মৃতুযর পর এে সর্চারপসত এ-সর্ষকয় অসভকযা  উোপন েকরসেকিন। সতসন 
র্কিসেকিন, রাকষ্ট্রর থর্িরোসর িসতকর্দকন থদ়িসমসিয়ন পাউকডর থোকনা সহিার্ পাওয়া যায় সন র্কি 

উকল্লখ েরা হকয়কে। দি সমসিয়ন পাউডই থদ়িসমসিয়ন পাউকড রূপাির হকয় আর্দুন নাকিকরর র্যসি ত 
সহিাকর্ জমা হকয়সেকিা। 

আসম আপনাকদর োকে োকফর আরু্ িুফ য়ান ও মুিসিম িািেকদর মকর্য পােবেয থয েী তা স্পিভাকর্ 

তুকি র্রকত এির্ ঘটনা থটকন একনসে। িা’দ জুমআ র্কিন, ‘আমরা সতনসদন খারতুকম র্কি োেিাম; 

সেন্তু োকজর োজ সেেুই হকিা না। এটা সেকিা ১৯৬৭ িাকি পরাজকয়র অর্যর্সহত পকরর িকম্মিন। 
এই িকম্মিকন আরর্ থনতারা মুকখামুসখ উপসিত হকয়সেকিন। সেন্তু আমরা থোকনা সিদ্ধাকি থপৌঁোকত 
পাসর সন এর্ং থোকনা োজও েরকত পাসর সন। িকম্মিন থিষ হকি আমরা সনজ সনজ থদকি সফকর থযকত 
চাইিাম। সেন্তু িাংর্াসদে পাহা়ি ও িমতি ভূসমকত পসরপূণব সেকিা। তাাঁরা আমাকদরকে থয- থহাকটকি 

সেিাম থিখাকন থেকে র্রকিন। আমরা র্িার্সি েরকত িা িাম, িাংর্াসদেকদর আমরা েী র্িকর্া? 

এেজন এই িকশ্নর িমার্াকন এস কয় একিন। সতসন র্িকিন, আপনারা র্িকর্ন থয আমরা সতনসট সর্ষকয় 
এেমত হকয়সে। -আল্লাহপাে িতযই র্কিকেন, িয়তান তাকদর েমবোডকে থিাভন েকর থদখায় এর্ং 
তাকদরকে সমেযা আিা থদয়৩২। -সর্ষয় সতনসট েী? আিকি সেেুই না। োরণ থোকনা সর্ষকয়ই তাাঁরা 
এেমত হকত পাকরন সন। না িসন্ধচুসি, না িমপবণ, না পারস্পসরে সর্েে-কোকনাসটকতই না। তাাঁরা থোকনা 
সিদ্ধাকিই থপৌঁেকত পাকরন সন’। 

এটা ’৬৭ িাকির পরাজকয়র সতনসদন পকরর ঘটনা। 

আমরা আরু্ িুফ য়াকনর েো আকিাচনা েরসেিাম। সতসন িসতজ্ঞা েকরসেকিন থয র্দর যুকদ্ধ পরাজকয়র 
িসতকিার্ থনয়ার আ  পযবি সতসন নারী স্পিব েরকর্ন না। োযবত সতসন তাই েকরসেকিন। রমযান মাকি 
র্দর যুদ্ধ হকয়সেকিা। তারপর িাওয়াি মাি স কয় সযিেদ মািও থ কিা। তারপর সযিহজ মাি একিা। 
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আরু্ িুফ য়ান এ-িময় এের্ার মসদনার সদকে থ কিন। রাকতর থর্িা হাইয়া সর্ন আখতাকর্র র্াস়িকত 
স কয় দরজায় থটাো সদকিন। সেন্তু থি দরজা খুিকত অপার তা জানাকিা। এরপর সতসন িািাম সর্ন 
মুিোকমর র্াস়িকত থ কিন। িািাম সর্ন মুিোম ইহুসদকদর থনতা এর্ং তাকদর থোষা াকরর খাজাসঞ্চ 
সেকিা। থি আরু্ িুফ য়াকনর জকনয ঘকরর দরজা খুকি সদকিা। তাাঁকে আপযায়ন েরকিা এর্ং মসদনার 
খর্রাখর্র সদকিা। পকরর সদন আসরদ এিাোয় আরু্ িুফ য়াকনর দি হোৎ অর্তীণব হয় এর্ং মুিিমানকদর 
েকয়েসট থখজুর র্া ান জ্বাসিকয় থদয়। দুজন মানুষকে থিখাকন থপকয় হতযা েকর। আগুন-িজ্জ্বিন ও 

হতযাোকণ্ডর পর আরু্ িুফ য়ান পাসিকয় যান। এই িংর্াকদ রািুি িাল্লাল্লাহু আিাইসহ ওয়া িাল্লাম এর্ং 
তাাঁর িেীকদর োকে থপৌঁকে। সতসন োরোরাতুি েদর এিাো পযবি এস কয় যান। সেন্তু রু্ঝকত পাকরন 
থয আরু্ িুফ য়ান তাাঁর হাতো়িা হকয় থ কে। আরু্ িুফ য়ান অকনেটা পসরমাণ িাওসয়ে র্হন েকর সনকয় 

স কয়সেকিন। (িাওসয়েঃ মরু্, থখজুর, সঘ, যর্ ও আটার িংসমরকণ সতসর মণ্ড। আটার িকে মরু্ ও সঘ 
সমসিকয় সতসর েরা হয়। র্িা যায়, আমরা থয থেে খাই িায় তার মকতা।) এই অসভযানকে তাই ‘যাতুি 
িাওসয়ে’ অসভযান র্িা হয়। সেন্তু আরু্ িুফ য়াকনর োকে তাকদর এই হামিা িসতকিার্ র্কি সর্কর্সচত 
হয় সন। তাাঁর িকে থয-োকফিা সেকিা তারা থর্াঁকচ স কয়সেকিা। আরু্ িুফ য়ান মক্কায় থপৌঁেকি িাফওয়ান 
সর্ন উমাইয়া, আর্দুল্লাহ সর্ন আরু্ রসর্য়া ও ইেরামা সর্ন আরু্ জাহ ি তাাঁর োকে িমকর্ত হকিা। তারা 
আরু্ িুফ য়ানকে র্িকিা, ‘এই োকফিায় যকতা র্যর্িায়ী আকে ির্ার িম্পদ এেে েকর আপনার হাকত 
তুকি থদকর্া। এই োকফিা ির্িময় আপনার অর্ীন োেকর্-যাকত মুহাম্মদ ও তাাঁর িেীকদর থেকে 
িসতকিার্ সনকত পাকরন’। িুর্হানাল্লাহ! িুর্হানাল্লাহ! িুর্হানাল্লাহ! তারা সেকিা মানুষ এর্ং তাকদর থভতর 
থপৌরুষ সেকিা। তাকদর িজ্জা ও আত্ম সরমা সেকিা। পরাজকয়র গ্লাসন তাকদর ওপর ভারী থর্াঝা হকয় 
থচকপ র্কিসেকিা। এই গ্লাসন রু্কয় থফিার আ  পযবি তারা ঘুমাকত পাকর সন। তাকদর যার্তীয় িম্পদ 
তারা যুদ্ধ ও িসতকিার্ গ্রহকণর জকনয থিাপদব েকরসেকিা। 

যুকদ্ধর র্যয়ভার র্হন েরার জকনয আমাকদরও োজ েরকত হকর্। সমিরীয়  াসয়ো উকম্ম েুিিুম৩৩ ফ্রাকে 
যান, ইউকরাকপ যান।  াকনর অনুিাকন  ান পসরকর্িন েকরন এর্ং যুদ্ধর্যয় থমটাকনার জকনয অেব িংগ্রহ 
েকরন। উকম্ম েুিিুকমর  াকনর আির থর্ি ভাকিা জকম এর্ং সতসন িারারাত  ান থ কয় যুকদ্ধ র্যয় েরার 
জকনয অেব থতাকিন। …না থোকনা িমিযা থনই… একত থোকনা িমিযা হয় না। হাসিকির [এে িোর 

মাদেদ্রর্য] থর্াাঁয়ায় োয়করার রাকতর আোি থেকয় যায়… তাকতও িমিযা থনই। সমিরীয়রা িারামাি র্কর 
টাো-পয়িা জমা েকর। থেিা াস়ি ও টানা াস়িকত তারা ির্সজ, টকমকটা, থ াি আিু ও অনযানয সজসনি 
সর্সক্র েকর। এে সপয়াস্টাকরর [,মর্যিাকচয িসচিত মুদ্রার এেে] সজসনি সর্সক্র েরকিও তারা সমেযা 
র্কি। দুই সপয়াস্টাকরর সজসনি সর্সক্র েরকিও তারা সমেযা র্কি। থর্াাঁো না সদকয় তারা োউকে োক়ি না। 
এভাকর্ এেমাকি হয়কতা তারা পাাঁচটা [সমিরীয়] পাউড জমা েকর। এই পাাঁচ পাউড সনকয় মাি থিকষ 
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তারা িেীত-তারো উকম্ম েুিিুকমর েনিাকটব যায়। উকম্ম েুিিুম অিহীন অসনিতার নক্ষে। যসদও 
তারা তাাঁর নাম সদকয়কে ‘মর্যিাকচযর নক্ষে’। 

আমার ভাইকয়রা, আমার েো আপনারা সর্শ্বাি েরুন। ’৬৭ িাকির পরাজকয়র পর পসশ্চমা রাষ্ট্রগুকিা 
আরর্ রাষ্ট্রগুকিাকে আটা,  ম ও অনযানয িামগ্রী দান েকরকে। আক্রাি সতনসট রাকষ্ট্রর এেসটর র্ন্দকর 
পসশ্চমাকদর িাহাযয-েরা  কমর চািান একি থভক়ি। এ-িময় সর্চারপসত থ াকের এে নারী-সযসন থোকনা 
থহামরাকচামরা থনতার স্ত্রী-গ্রীষ্মোিীন অর্োি যাপকনর জকনয ইউকরাকপ থযকত চান। োরণ, আম্মাকন 

িচণ্ড  রম। সতসন আম্মান থেকে ইউকরাকপ উক়ি থযকত চান, োরণ, আম্মাকন  রম! তাাঁর সতসরি হাজার 
সদনার দরোর। সতসন িরোকরর োকে টাো চান। অেবমন্ত্রী তাাঁকে জানান, আমাকদর োকে টাো-পয়িা 
থনই। অেবমন্ত্রীকে র্িা হয়, র্ন্দকর  কমর চািান পক়ি আকে।  ম সর্সক্র েরুন এর্ং তাাঁকে টাো সদন। 
তাাঁর ইউকরাকপ ভ্রমণ ও থিখাকন গ্রীষ্মোিীন অর্োি যাপকনর র্যর্িা েরুন। 

হযাাঁ, আরু্ িুফ য়ান, ইেরামা, িাফ ওয়ান পরর্তবী যুকদ্ধ সর্জয় র্া র্দর যুকদ্ধ পরাজকয়র িসতকিার্ থনয়ার 
জকনয িম্পদ জমা েরসেকিন। 

তাাঁরা থোোয় আর আমরা… আমরা থোোয়? আল্লাহপাে আমাকদর জকনয যকেি এর্ং সতসন উত্তম 
তোর্র্ায়ে। 

িা’দ জুমআ থিই িমকয়র দুদবিার র্ণবনা সদকয়কেন। সতসন র্কিকেন, ‘আক র সিদ্ধাি অনুযায়ী 
থপকরাডিাকরর অসর্োরী এে থনতা আমাকদর োকে একিসেকিন। আমরা তাাঁর জকনয মরুভূসমকত র্ািুর 
ওপর এেটা িাসময়ানা টাসনকয় সদিাম। আমরা থভকর্সেিাম এটা তাাঁর জকনয সর্কিষ উপকযা ী হকর্। তাাঁকে 
অসভনন্দন জানাকনা, িংর্র্বনা থদয়া এর্ং যার্তীয় সনরাপত্তার র্যর্িাও আমরা েকরসেিাম। মরুভূসমর 
িাসময়ানাকতই আকিাচনায় র্িকর্া র্কি সিদ্ধাি সনিাম। আমরা িাসময়ানাকতই র্কিসেিাম। হোৎ থিই 

আসমকরর অনুপসিসত থটর থপিাম। িাসময়ানার থভতর তাাঁকে পাওয়া থ কিা না। থখাাঁজ থখাাঁজ রর্ পক়ি 
থ কিা’। িা’দ জুমআ র্কিকেন, ‘আমরা তাাঁকে িাসময়ানার র্াইকর এেটা র্ািুর সেসর্র ওপর শুকয় োেকত 
থদখিাম। এেজন থিাে তাাঁর িমি িরীর দিাই মিাই েকর সদকচ্ছ। আমরা তাাঁকে র্িিাম, আমাকদর 
িম্মাসনত থনতা, িম্মাসনত আসমর, আপসন এখাকন থেকনা! চারসদকে সনরাপত্তাকর্িনী, মন্ত্রীরা আপনার 
অকপক্ষায়… িমি থিাে আপনার অকপক্ষায়… এর্ং… এর্ং… আকরা নানা েো তাাঁকে র্িা হকিা’। আসমর 
র্িকিন, “আল্লাহর েিম, এখাকন থতা আমার জকনয ‘আরু্ যায়কদর ঘটনা’ শুরু হকয়কে। আসম থচকয়সে, 

এখাকনই থি তার ঘটনার িমাসপ্ত ঘটাে”’। এই হকিন িা’দ জুমআ। সতসন িতয েো র্কিকেন। 
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সতসন র্কিকেন ‘সতনসদন এভাকর্ থঘারাঘুসর েরার পর আমরা আকিাচনা শুরু েরিাম। আমরা তাাঁকে 
র্িিাম, “ইিরাইকির থমাোসর্িা েরকত হকি জরুসরভাকর্ আমাকদর অেব দরোর। আমাকদর িমরাস্ত্র 
সেনকত হকর্”। আসমর র্িকিন, “অস্ত্র? অকস্ত্রর েী দরোর? আকপািই িকর্বাত্তম সর্র্ান। আমার সর্শ্বাি, 

আকপািই িকর্বাত্তম সর্র্ান”। এির্ েো র্কি আসমর চকি থ কিন। আমরা তাাঁর োে থেকে সেেু আদায় 
েরকত পারিাম না। 

িা’দ জুমআ সিকখকেন, ‘সেেুসদন পর এই আসমর িম্পকেব থজকনভা থেকে আমাকদর োকে িংর্াদ একিাঃ 
থজকনভায় স কয় এে িোকি সতসন সর্রসিকত থোাঁট র্ন্ধ েকর র্কিসেকিন। তাাঁর থখদমত াকররা র্িকিন, 

“ আমাকদর িম্মাসনত আসমর, েী অর্িা আপনার?” আসমর র্িকিন, “আমার এেজন উষ্ট্রী থদাহনোরী 
িকয়াজন”। থখদমত াকররা র্িকিন, “এটা খুর্ই িহজ সর্ষয়”। তাাঁরা তাাঁকদর থদকি থফান েরকিন। 
সেন্তু তাাঁরা িামানয ভুি েরকিন। “আমাকদর োকে এেজন উষ্ট্রী থদাহনোরী পাসেকয় দাও” র্িার র্দকি 
র্িকিন, “আমাকদর োকে এেসট উষ্ট্রী পাসেকয় দাও”। থদকির থিাকেরা এেসট উষ্ট্রী সর্মাকন থোোকিা। 
উষ্ট্রী সনকয় সর্মান উক়ি থ কিা। থজকনভায় অর্তরণ েরকিা। সর্মান মাসটকত নামার পর যােীকদর তল্লাসি 
েরার জকনয পুসিি িদিয একিন। হোত তাাঁরা থদখকিন, সর্মান থেকে এে “সজন” থর্সরকয় আিকে। 
তাাঁরা -কজকনভা সর্মানর্ন্দকরর েমবচাসররা- জীর্কন েখকনা উট থদকখন সন। ির্াই আতসঙ্কত হকয় উেকিন। 
তুমুি আওয়াকজ িতেবতা-িকঙ্কত র্াজকত শুরু েরকিা। এরই মকর্য এই সজন সর্মাকনর থভতর থেকে 
থর্সরকয় একিা। িতেবতা-িাইকরন থর্কজই চিসেকিা। পুসিি ও েমবচারী ির্াই এেে হকিন। অর্কিকষ 
তাাঁরা সজনটাকে পাে়িাও েরকত পারকিন এর্ং আর্ার সর্মাকনর থভতর েুসেকয় সদকিন। এই সর্মাকনর 
েতৃবপকক্ষর সর্রুকদ্ধ তাাঁরা মারাসত্মে ঝুাঁসে থনয়ার অসভকযা  দাকয়র েরকিন’। এ-র্রকনর েুৎসিত সর্পদ-
আপদ থিক ই সেকিা যা েখকনা েখকনা হািযের। 

 تِرست باْلِات حتى تركتها

 تقول أمات الَِوت أم ذعر الذعر

‘তুসম সর্পদ-আপকদকর চচবা েকর েকর অর্কিকষ তা থেক়িকো। 

তুসম র্কি থর়্িাও, মৃতুযর মৃতুয ঘকটকে এর্ং আতসঙ্কত হকয় উকেকে আতঙ্ক’। 

আল্লাহর েিম, এির্ দুঃখ-দুদবিা অিরকে রিাি েকর, হৃদয়কে সর্ক্ষত েকর এর্ং আত্মার তন্তুগুকিাকে 
সেন্ন েকর। 
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৩১) িাদ মুহাম্মদ জুমআ ১৯১৬ িাকি দসক্ষণ জডবাকনর তাসফিা এিাোয় জন্মগ্রহণ েকরন। জাসতকত সতসন েুসদব। 
দাকমে সর্শ্বসর্দযািয় থেকে ১৯৪৭ িাকি আইন সর্ষকয় স্নাতে সডসগ্র িাভ েকরন। ১৯৬৭ িাকির ২৩থি এসিি থেকে 
৭ই অকটার্র পযবি জডবাকনর ির্ানমন্ত্রী ও িসতরক্ষামন্ত্রী সেকিন। এর আক  সতসন আম্মাকনর থময়র (১৯৫৪-১৯৫৮), 
উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৮-১৯৫৯), ইরান ও সিসরয়ার রাষ্ট্রদূত (১৯৫৯-১৯৬২), মাসেবন যুক্ত্রাকষ্ট্র রাষ্ট্রদূত (১৯৬২-১৯৬৫), 
সচফ অর্ রয়যাি হাকিসময়া থোটব (১৯৬৫) ইতযাসদ গুরুত্বপূণব পকদ দাসয়ত্ব পািন েকরন। ১৯৬৯ িাকি যুক্ত্রাকজয রাষ্ট্রদূত 
পকদ দাসয়ত্ব পািন েকরন। িাদ জুমআর আকরেসট উকল্লখকযা য গ্রন্থ হকিাঃ مجتِع الَكراهية র্া ঘৃণার িমাজ। 

৩২) িুরা মুহাম্মদঃ আয়াত ২৫ 

৩৩) উকম্ম েুিিুমঃ সর্খযাত আরর্  াসয়ো; ‘িাকচযর নক্ষে’ অসভর্ায় পসরসচত। তাাঁর আিি নাম ফাকতমা ইর্রাসহম। 
সমিকরর িমুদ্রতীরর্তবী থজিা দােহাসিয়যা-এর তামাই আয-যাহায়ারা অঞ্চকি সতসন ১৯১০ িাকি জন্মগ্রহণ েকরন। 
সিিকর্ র্মবীয় সিক্ষা িাভ েকরন এর্ং েুরআন িরীফ সহফ য েকরন। চমৎোর েকন্ঠর অসর্োরী হওয়ার োরকণ 

িং ীকত অল্প র্য়কিই খযাসত অজবন েকরন। িমোিীন সর্খযাত েসর্ আহমদ িাওসে, হাসফয ইর্রাসহম, আসযয আর্াযা, 
আহমদ রাসম িমুকখর থিখা  াকন িুরাকরাপ েকরন। অন্মযানয থরি আরর্ েসর্ ও পাসেিাকনর জাতীয় েসর্ মুহাম্মদ 
ইের্াকির  াকনও িুর থদন সতসন।  ান  াওয়ার পািাপাসি সতসন েকয়েসট সফকে অসভনয়ও েকরন। সর্পুি সর্কত্তর 
অসর্োরী উকম্ম েুিিুম িাদাসিকর্ জীর্নযাপন েরকতন এর্ং সমিকরর দসরদ্র জকোিীর জকনয র্যাপেভাকর্ দান 
েরকতন। 
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	১-১৫ পর্ব
	[পর্ব ১]
	বদর যুদ্ধঃ এক
	প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত। আমরা বদর যুদ্ধের ঘটনাবলি জানি এবং ইসলামের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে থাকি। এই বদর যুদ্ধকে আল্লাহ্পাক يوم الفرقان বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী হিসেবে আখ্যা...
	إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَ...
	“স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে আর তারা ছিলো দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে১। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইতে তবে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হতো। কিন্তু য...
	আমাদের রবই যুদ্ধের বিষয়গুলো সাজিয়ে দেন। তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলি পরিচালনা করেন। আল্লাহপাক তাঁর সৈন্যদেরকে সাহায্য করেন। তাঁদের সঙ্গে থাকে পাথর, সঙ্গে থাকে বৃষ্টি, সঙ্গে থাকে তীর, সপ্ন ও তন্দ্রা। আল্লাহপাক এগুলোকে তাঁদের বিজয়ের উপকরণ বানান।
	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
	‘স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্যে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন- তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্যে, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্যে এবং তোমা...
	[বদর রণাঙ্গনে কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এতে তাঁদের ক্লান্তি ও ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। যুদ্ধের শুরুতে বৃষ্টি হয়, ফলে বালুময় মাটি স্থির হয় এবং মুসলমানদের ময়দানে চলাফেরা অসুবিধা ও পানির কষ্ট দূর হয়।]
	তন্দ্রা তাহলে স্বস্তি। নামাযের মধ্যে তন্দ্রা নিন্দনীয়, কিন্তু যুদ্ধের সময় তন্দ্রা প্রশংসিত। বোমাবর্ষণ, গোলানিক্ষেপ, কামানের গর্জন আর বোমারু বিমানের চিৎকারে মানুষ কিভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে পারে! এই ধরনের ঘটনা আফগানিস্তানে অনেকবার ঘটেছে। মৌলবি আরসালান ...
	বদর যুদ্ধে ফেরেশতারাও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।
	إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
	‘স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচল রাখো। যারা কুফরি করে আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো; সুতরাং তোমরা আঘাত করো তাদের কাঁধে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে’।...
	আল্লাহপাক বললেন যে, তিনি নিজেই তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন। ভয় আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এক ধরনের আক্রমন, এক ধরনের গোলা। এই গোলা কাফেরদের অন্তরে আঘাত করে এবং তাদের অভ্যন্তরকে তছনছ করে দেয়। তাদের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, মগজকে এলোমেলো করে দেয় এবং...
	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
	‘তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর এটা মুমিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্যে’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ১৭]
	তাহলে কেনো আল্লাহপাক এগুলো করেন? কেনো তিনি যুদ্ধের ঘটনাগুলো মানুষের হাত দিয়ে সংঘটিত করেন? কারণ তিনি মুমিনদেরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করতে চান। যাতে কেউ না বলে আমি লড়াই করেছি। যাতে কেউ না বলে আমিই বিজয়ী হয়েছি।আমি এই আমি সেই। বরং এই ঘটনাগুলো মহাপরাক্রমশ...
	শত্রু বাহিনী আশিটি ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে খিয়াল মুহাম্মদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাঁদের দলে ছিলো মাত্র চল্লিশ জন মুজাহিদ। তাঁদেরকে জীবিত ধরার জন্য ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসছিলো। খিয়াল মুহাম্মদ বলেন, ‘আমরা যোহরের নামায আদায় করলাম। অনেক ...
	ভাবতে কী আশ্চর্য লাগে! কিন্তু সত্য তো এই-ই। আল্লাহপাক তো অসত্য বলেন না এবং অনর্থক প্রতিশ্রুতি দেন না। খিয়াল মুহাম্মদ বলেন, ‘আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কাছে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কোনো কামান ছিলো না, গোলা ছিলো না। তখন আমরা একটি ট্যাঙ্কে পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্কবিধ্ব...
	এটা কী করে হলো? মানুষ আসলে কী করতে পারে? মানুষ কেবল মাধ্যম; সে মাধ্যমে তাঁর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেন। আর আল্লাহপাক মানুষকে এভাবেই সম্মানিত করেন। বলা হয় এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, অমুক আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেছেন, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ...
	وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
	‘বিজয় কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে’। [সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১২৬]
	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ
	‘আল্লাহপাক তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে?’ [সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১৬০]
	এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যসংখ্যা কমবেশি হওয়া মনে হওয়াও আল্লাহপাকের কুদরত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফেরদের সংখ্যা কম মনে হয়েছে এবং কাফেরদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি মনে হয়েছে। আবার উভয় দলই উভয় দলকে কম ...
	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
	‘স্মরণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় অল্প। যদি আপনাকে দেখাতেন যে তারা সংখ্যায় অধিক তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর...
	وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
	‘স্মরণ করো, যুখন তোমরা পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যা ঘটার ছিলো তা সম্পন্ন করার জন্যে। সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়’। [স...
	ঘটনাবলি কার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়? হ্যাঁ, আল্লাহর দিকে। চূড়ান্তরূপে কে সব ঘটান? আল্লাহ। অমুক বিচারক, অমুক শায়খ, অমুক আমির, অমুক নেতা- কী করেন তাঁরা? তাঁরা কি আল্লাহপাকের সিদ্ধান্তকে রহিত করতে পারেন? আল্লাহপাক যদি লিখে রাখেন, আপনি তাঁদের কাছে কোন উচ...
	لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
	‘তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবিদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কোনো কাজ হবে না। কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ ছাড়া সে নিজের জন্যে কোনো অভিভাবক বা সহায় পাবে না’। [সুরা নিসাঃ আয়াত ১২৩]
	সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহর হাতে এবং সকল বিষয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সে কারণেই আফগানিস্তানের এইসব ঘটনা- যা আপনি শুনছেন- বাস্তব ও সত্য। সেখানে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।।

	[পর্ব ২]
	জিহাদের কারামত
	আফগানিস্তানে জিহাদের ময়দানে এভাবেই কারামত প্রকাশ পেয়েছে। আপনি যদি সেই জিহাদের ময়দানে গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় কিছু না কিছু দেখেছেন। মৌলবি আরসালান আমাকে বলেছেন, ‘আমাদের সঙ্গে একজন ছিলো তার নাম ছিলো বাতুর। আমি তাকে গোলা নিক্ষেপ করতেই দেখতাম। কিন্তু ...
	আসলে আমাদের সঙ্গে যারা ছিলো তাদের অধিকাংশেরই যুদ্ধের ভালো প্রশিক্ষণ ছিলো না। তারা কেউ সামরিক কলেজ থেকে আসে নি। মসজিদের ইমাম ক্যাপ্টেন হয়েছেন, জেনারেল হয়েছেন। হ্যাঁ, আহমদ শাহ মাসউদ৪ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এ...
	আরসালান বলেন, ‘আমাদের পাঁচটি গোলাই বাতাসে বিস্ফোরিত হলো এবং বিফলে গেলো। একটিমাত্র গোলা আমাদের হাতে রইলো এবং আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি বাতুরকে বললাম, তুমি এই গোলাটি নিক্ষেপ করবে না, এটি রেখে দাও। আমরা দুই রাকাত ‘সালাতুল হাজত’ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়...
	এক মুহূর্তে শত্রু দলটির সব শক্তি ধ্বংস হয়ে গেলো। আরসালান আমাকে বলেন, ‘ট্যাঙ্কগুলো আমাদেরকে জীবিত ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিলো। তখন আমরা আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করলাম, কান্নাকাটি করলাম। আমরা দোয়া করলাম, তিনি যেনো আমাদের ওপর শত্রুদের চাপিয়ে না দেন এব...
	আল্লাহপাকই শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করেছেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেছেন। মুজাহিদদের কাছে একটিও ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান নেই, অথচ তাঁরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? হ্যাঁ আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন, ‘তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে ...
	আমরা ভাইয়েরা, আসলে আফগানিস্তানে যা ঘঠেছে, মানবমস্তিক তা কবুল করবে না। আসলে আফগান যোদ্ধাদেরকে কেউ সহায়তা করে নি। আরবরা তাদেরকে চার বছর পর চিনেছে। ১৯৮২ বা ১৯৮৩ সালের পর আরবরা তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছে। আরবরা তাদেরকে কী দিয়েছে? কী দিয়েছে আরবরা তাদেরকে? ...
	নয় বছর যুদ্ধ করার পরও কেউ নয় কিলোমিটারও এগিয়ে যেতে পারে নি। এরাও পারে নি, ওরাও পারে নি। পশ্চিমাদের এমন কোনো অস্ত্র নেউ যা তারা তাদের ভূমিতে ব্যবহার করে নি। কেনো তারা এটা করেছে? ইরাক-ইরানের যুদ্ধ গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে নাড়া দিয়েছে। আর এই আফগান মু...
	আল্লাহর মুজিযা বা বড়ো কারামত- যেগুলো আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়েছে-মানুষের জ্ঞানের পক্ষে তা কবুল করা সম্ভব নয়। রাশিয়া পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে না যেতো, গোটা দুনিয়া যদি রাশিয়ার লাঞ্ছনা, বিপর্যয়, পরাজয় আর ব্যর্থ হয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়া ...
	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ
	‘আল্লাহপাক তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?’ [সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৬০]
	আল্লাহপাক তাঁদেরকে সাহায্য করলে কে তাঁদেরকে পরাজিত করবে? আমেরিকা, রাশিয়া না-কি অন্যকেউ? আর আল্লাহপাক সাহায্য না করলে কারো সাহায্য কাজে আসবে না। কিন্তু মুমিনরা তো আল্লাহর ওপরই ভরসা করেন। আল্লাহই তাঁদের সহায়। সুতরাং মীমাংসা আল্লাহরই হাতে, শুরুতেও এবং ...
	বদরের যুদ্ধই এই সাক্ষ্য বহন করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে এক দূতকে দেখতে পেলেন। দূত তাঁকে বললেন, আপনারা যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ুন। আল্লাহপাক আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুইটি কল্যাণের একটি কল্যাণ অথবা দুইটি দলের একটি দল আপনাদের...
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন, ‘তোমরা বের হও, আল্লাহপাক তো এইসব মাল হস্তগত করে দেবেন’। কোনো কোনো সাহাবি বললেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের সোয়ারি তো মদিনার বাইরে গ্রাম এলাকায়। আমরা কীভাবে তাদের মোকাবেলায় বের হবো?’ কিন্তু সে...
	কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কাফেলা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে তিনি যখন জানতে পারলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসছেন তখন তিনি দমদম বিন আমর নামক এক বেদুইনকে বিশ মিসকাল সোনার বিনিময়ে ভাড়া করলেন। তিনি দমদমকে এই ব...

	[পর্ব ৩]
	আতিকার স্বপ্ন
	আতিকা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। এই ঘটনার কয়েক দিন আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, জনৈক ব্যক্তি উটে আরোহণ করে এলেন। তারপর তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালেন। আবু কুবাইস মক্কার উপকণ্ঠে একটি লম্বা পাহাড়, এটার ওপর এখন মক্কা প্রাসাদ তৈরি করা ...
	হযরত আব্বাস রাঃ উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বন্ধু হিসেবে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। উতবা যদিও কাফের ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলেন, কাফেরদের নিকটও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি মক্কার একজন নেতাও ছিলেন। উতব...
	হযরত আব্বাস রাঃ তাঁর বোন আতিয়ার কাছে এলেন এবং যা ঘটেছে সব বললেন। এ-সময় আব্বাসের অন্য বোনরাও একত্র হলেন। আতিকা বললেন, ‘হায় আব্বাস! আবু জাহ্ল তোমাদের অপমান করার জন্যে, তোমাদের পুরুষদের অপমান করার জন্যে যা করেছিলো তাই কি যথেষ্ঠ ছিলো না? এখন সে তোমাদে...
	মক্কার লোকেরা যখন দমদমের অবস্থা দেখলো; তার কাপড়ের সামনে ও পেছনে ছেঁড়া, উটের নাক-কান কাটা, হাওদা উল্টা করে বসানো, তারা চিৎকার দিয়ে উঠলো। তাদের তীব্র জেদ জেগে উটলো। তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হলো। মক্কার এমন কোনো ঘর বাকি ছিলো যে ঘর থেকে কোনো পুর...
	এভাবেই তারা একজন আরেকজনকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। উকবা বিন আবু মুয়িত তার বন্ধু উমাইয়াকে বদর যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো; সে আসলে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো জাহান্নামের আগুনে ফেলার জন্যে। এদের ব্যাপারে একটি ঘটনা আছে। উকবা বিন আবু মুয়িত...
	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا
	‘জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি রাসুলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম![সুরা ফুরকানঃ আয়াত ২৭-২৮]  যাই হোক, উকবা উমাইয়াকে বললো, ‘থাকো তুমি নারীদের সঙ্গে। আল্লাহ...
	আসলে এইসব বুড়ারা নিজেদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে গোটা দুনিয়া বিক্রি করে দিতে রাজি। বস্তুত এরা জাতির জন্যে আপদ ছাড়া কিছু নয়। এরা এদের সম্প্রদায়ের বিপদাপদ আর ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। এরা চারপাশের লোকদেরকে মৃত রেখে নিজেরা বেঁচে থাকে। এখনো এই ধরনের গোত...
	আমাদের এক বন্ধু ছিলেন, জারদ-জান্দালে ডাক্তারি করতেন। জারদ-জান্দাল কান্দাহারের সীমান্তে কুয়িতা এলাকায় একটি জায়গার নাম। তিনি বলতেন, জারদ-জান্দাল মানুষের জন্য নিকৃষ্ট এলাকা। জারদ-জান্দাল কেনো এরকম? তিনি বলেন, এই অঞ্চলে হাশিশ [মাদকদ্রব্য] ও আফিমের রাজত...
	তাহলে বোঝাই গেলো এইসব নেতারা কতোটা খতরনাক। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি যেসব নেতারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের জাতির জন্যে বড়োই ক্ষতিকারক ও বিপদজনক। আপনারা তাকালেই দেখবেন, ইরাক জাতির ওপর সাদ্দাম বিপদের কী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরাক জাতিকে সম্পূর্ণরূপ...
	সাদ্দাম সবাইকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছেন। কেউ যদি যুদ্ধ পালিয়ে এসেছে বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃত জানিয়েছে তাকে দশটি বা বিশটি গুলি ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের লোকজন যখন লাশ নিতে এসেছে, গুলির দাম পরিশোধ করা ব্যতীত লাশ হস্তান্তর করা হয় নি।
	গোটা দেশকে তিনি ধ্বংস করেছেন। এক মূর্খের মূর্খতার কারণে গোটা প্রাচ্য ধ্বংস হয়েছে। এই সাদ্দাম ব্যাটা ছিলো ডাকাত। সার্জেন্ট থাকা অবস্থায় সাদ্দাম সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যান। বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্যে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়। তবুও সাদ্দাম...
	يا سيدي ومعبدي وإلهي
	حسبي ألم فتاتكم حسبي
	‘হে নেতা, হে দেবতা, হে প্রভু, দুঃখ-বেদনা আমার জন্যে যথেষ্ট, তেমনি আমার জন্যে যথেষ্ট তোমাদের তরুণীরা’।
	আর শায়খ সাদ্দাম! তিনি ইসলামি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতেন এবং লোকেরা সেখানে যেতো। বাগদাদের সেইসব ইসলামি সম্মেলনে লোকেরা পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করতো। একজন একবার বললো, ‘আপনি আমাদের দ্বিতীয় উমর। না, না আপনিই উমর’।
	যাই হোক। ইরাকি কবি শফিক কামালি সাদ্দামের প্রশংসায় কবিতা রচনা করলেন-
	تبارك وجهك القدسي فينا
	كوجه الله ينضح بلجلال
	‘আমাদের মাঝে তোমার পবিত্র অস্তিত্ব কল্যাণময় হোক; আল্লাহর অস্তিত্বের মতো মহিমায় হোক উজ্জ্বল!’
	কী ভয়ঙ্কর! আল্লাহর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সাদ্দামের অস্তিত্ব! যে-জিব থেকে এই কবিতা বেরিয়েছিলো কী ঘটেছিলো তার ভাগ্যে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাদ্দাম নিজের হাতে সেই জিব কেটেছিলেন। আপনারা কি জানেন, কেনো কবির জিব তিনি কেটেছিলেন? যখন প্রচণ্ড-রূপে যুদ্ধ ...
	সাদ্দাম ছিলেন ডাকাত, কুখ্যাত অপরাধী ও ঘাতক। তিনি শিয়াদের ষোল বছর বা এরকম বয়সী এক তরুণ নেতাকে খুন করেছিলেন। এই খুনের পর এক-দুই ঘণ্টার ভেতরে পুলিশ সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করেছিলো এবং বিচারকদের সামনে উপস্থিত করেছিলো। তারপর মনোচিকিৎসককে ডেকে আনা হলো। তারা ম...
	আলহামদুলিল্লাহ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খামিনিকে অপছন্দ করি এবং আমরা চাই না যে ইরাকের পতন ঘটুক। আল্লাহর কসম, শিয়াদের হাতে ইরাকের পতন ঘটুক এটা আমরা কিছুতেই চাই না। কারণ ইসলামি বিশ্বে শিয়ারা সবচেয়ে বিপজ্জনক, এমনকি সাদ্দামের চেয়েও বিপজ্জনক। সাদ্দামের অবশ...
	অপরদিকে খামিনি ইসলামি বিশ্বকে পদানত করার জন্য নীল নকশা তৈরি করেছেন। খামিনি স্বপ্ন দেখেন তিনি পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করবেন। তিনি পাকিস্তানের পশ্চিম অংশটি দখল করতে চান। কারন, তাদের ভাষ্যমতে সে-এলাকায় দশ বা তেরো মিলিয়ন শিয়া বসবাস করে। পাকিস্তানের সে...
	একারণেই আমরা চাই না যে, সাদ্দামের পতন ঘটুক। যদিও আমরা তাঁর কুফরির ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাসী।
	যাই হোক। সাদ্দাম যখন খামিনির এই ঘোষণার কথা শুনলেন, তিনি মন্ত্রিপরিষদ ও দলের নেতাদের সভা আহ্বান করলেন। সাদ্দাম সভায় তাঁর ভাষণে বললেন, ‘খামিনি যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্যে শর্ত দিয়েছেন। সেই শর্ত হচ্ছে আমাকে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। আমার মতামত হলো, আম...
	হ্যাঁ, যা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছিলাম এইসব নেতা হলেন মসিবত। তাঁরা তাঁদের জাতির জন্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক। এই উমাইয়া বিন খাল্ফ, আবু জাহ্ল, আবু লাহাব ও অন্যরা মক্কাকে ধ্বংস করে ফেলেছিলো। যাই হোক, আমরা আগের আলোচনায় ফিরে যাই। আবু সুফ্য়ান...
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করতে শুরু করলেন। তিনি আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন না কুরাইশরা কোথায় পৌঁছেছে। যুদ্ধ হবে কি হবে না তাও তিনি জানতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু ...

	________________________________
	[পর্ব ৪]
	বদর যুদ্ধঃ দুই
	আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরিফে বলেছেন-
	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
	‘তাদের বৃত্তান্ত বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে আছে শিক্ষা’। [সুরা ইউসুফঃ আয়াত ১১১]
	তাই আমরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সিরাত অধ্যয়ন করবো, সাহাবায়ে কেরামের জীবন-কাহিনি পাঠ করবো, আমরা সেসব থেকে ইনশাআল্লাহ শিক্ষা গ্রহণ করবো, উপদেশ গ্রহণ করবো, অনুকরণ করবো এবং সান্ত্বনা লাভ করবো। আমরা এখনো বদর যুদ্ধের ছায়াতলে আছি। ...
	এ-প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন-
	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
	‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি’। [সুরা লুকমানঃ আয়াত ৬]
	এটা ছিলো নদর বিন হারেস। নদর বিন হারেস বন্দি হওয়ার পর তাদের পতাকা বহন করলো আবু আযিয। আবু আযিয ছিলো মুসআব বিন উমায়েরের ভাই। তিনিও পতাকা বহন করছিলেন। মুসআব বিন উমায়ের বহন করছিলেন মুসলমানদের পতাকা আর তাঁর ভাই আবু আযিয করছিলো মুশরিকদের পতাকা। রাসুল সাল্...
	আগের আলোচনায় আমি সা’দ রাঃ এর কথা বলি নি। মিকদাদ রাঃ-এর কথা বলেছি। কিন্তু বিন হিশামের বর্ণনায় সা’দ রাঃ-এর কথাও আছে। তাঁরা গিয়ে আসলাম ও আরিদকে ধরে ফেললেন। তারা কুরাইশদের জন্য পানি সংগ্রহ করছিলো। তাঁরা এই দুইজনকে ধরে মুসলমানদের কাছে নিয়ে এলেন। রাসুল ...
	বদর যুদ্ধ কুরাইশদের জন্য ছিল চরম আঘাত আর মুসলমানদের জন্যে ছিলো আল্লাহ তাআলার বড়ো নেয়ামত। কারণ শিরকের সরদাররা ও কুফরের নেতারা সবাই বা অধিকাংশ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিলো। বাস্তব পরিস্থিতিটা ছিলো সেরকম যেমন আল্লাহপাক কু...
	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ [٨:٦]وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّه...
	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [٨:٨]
	‘সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিলো ওদেরকে যেনো মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো আর ওরা মৃত্যুকে দেখছিলো। স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ...
	আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই নির্ধারিত ছিলো যে, এদের সবাইকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিলো যে আবু জাহ্ল মক্কায় ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাবে। এইসব নেতাদের ধ্বংস হওয়ার জন্যে এবং মুশরিকদের শত্রুতা থেকে মুসলমানদের ...
	বনি মুত্তালিব গোত্রের জাহিম বিন সালত বিন মুখরিজাহ বিন আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, ‘একজন লোক উটে আরোহণ করে এলো। লোকটি মক্কার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, আমর বিন হিশাম নিহত হয়েছে, উতবা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে, শায়বা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে, ...

	[পর্ব ৫]
	সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ
	এখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দূরবর্তী প্রান্তরে বালুর টিলার পেছনে কুরাইশদেরকে দেখতে পেলেন। তাই তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁরা যুদ্ধে জড়াবেন না-কি জড়াবেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, ‘হে লোকেরা, তোমরা আমাকে...
	তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে লোকেরা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও’। এবার সা’দ বিন মুআয রাঃ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ যেনো আপনি আনসারদেরকে চাইছেন’। আসলে ...
	সা’দ রাঃ-এর কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আল্লাম খুশি হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ‘তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহপাক আমাকে দুটি দলের যে কোনো একটি আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, যেনো আমি এখন কুরাইশের নি...
	সা’দ বিন মুআয ছিলেন ইসলামি মনীষা ও জ্ঞান, দাওয়াহ ও আকিদার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক তাঁকে ভালোবেসেছিলেন এবং তাঁর জাতিও তাঁকে ভালোবেসেছিলো। বনি আবদুল আশহালের প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম ছিলেন তিনি। তিনি সত্যসত্যই নেতা ছিলেন। তিনি স্ব...
	হ্যাঁ, এইসব নেতা তাঁদের জাতির কল্যাণসাধনে নিবেদিত থাকেন। তাঁরা যখন সরল ও শুদ্ধ পথে চলেন, তাঁদের জাতিও সরল ও শুদ্ধ পথে চলেন। আফগানিস্তানে আমাদের সঙ্গে একজন নেতা ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো শায়খ সালেহ। শায়খ সালেহ সানাহ সম্প্রদায়ের গোত্রগুলোর নেতা ছিলেন। অবশ...
	বিএম ১২ সক্রিয় হয়ে উঠলো। বুলেট, রিকয়েললেস রাইফেল, আরবিজি ও কালাশনিকভ গর্জন করে উঠলো। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শিয়া ও সানাহ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নিলো। আল্লাহপাক শিয়াদের পরাস্ত করলেন। সানাহ সম্প্রদায় বারোটি গ্রাম দখল করলো এবং সেগুলো গুঁড়িয়ে...
	আপনি যদি জাজিতে যান এবং সেই এলাকা পরিদর্শন করেন তাহলে প্রতিটি গ্রামকে বিধ্বস্ত দেখবেন। শায়খ সালেহ এবং তাঁর সন্তানেরা সেইসব গ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সে-সময় সেখানে কাওসে আবয়াদের কাছে একজন শিয়া সামরিক কর্মকর্তা ছিলো সে মুজাহিদদের জন্যে বিভিন্ন সঙ্...

	[পর্ব ৬]
	সা’দ বিন মুআয ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত
	বাস্তব সত্য এই, নেতা ও সরদাররা যখন সত্যবাদী ও সৎ হন, আল্লাহপাক তাদের মাধ্যমে ঈমান ও আকিদা এবং আদর্শ ও চেতনার অনেক কল্যাণ করেন। সা’দ বিন মুআয রাঃ পৌরুষ, আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদা ও মানবিকতার প্রতীকরূপে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাস্বর ছিলেন। বনু কুরায়যা...
	খন্দকের যুদ্ধে সা’দ বিন মুআয রাঃ কী বলেছিলেন? সে-যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহ, তুমি যদি আমাদের ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি টেনে থাকো তাহলে আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও’। তিনি আরো বলেছিলেন, ‘বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চোখ শীতল ক...
	الآن نغزوهم ولا يغزونا
	‘এখন থেকে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবো, তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে না’।৬
	আল্লাহপাক সা’দ রাঃ-এর দোয়ার প্রথম অংশ-‘কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমাকে উঠিয়ে নিন’।–কবুল করেছিলেন। আর দোয়ার দ্বিতীয় অংশ-‘বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল করুন’।–কবুল হওয়ার ঘটনা এমন- বনু কুরায়যা বললো, আমরা সা’দ বিন মুআযের নির্দেশমত ...
	মানুষ ইবাদত ও সৎকাজের মধ্য দিয়ে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও সততার বিভিন্ন স্তরে উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। অবশেষে সে এমন পর্যায়ে পৌছে, যখন সে আল্লাহর নামে শপথ করে আল্লাহপাক তার শপথ পূরণ করেন আল্লাহপাক তাকে ভালোবেসে ঘোষণা করেন, ‘যদি সে আমার কাছে চায়, অবশ্যই আমি...
	إن له حملة غيركم, لقَّدِ اهْتزَّ عرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ معاذ
	‘তোমরা ছাড়া তাঁর আরো বহনকারী রয়েছে। সা’দের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে’।৮
	সুবহানাল্লাহ! মাটির তৈরি একজন সাধারণ মানুষ; দুর্গন্ধময় তরল থেকে যাঁর সৃষ্টি, তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে! কী সম্মান ছিলো তাঁর? কোন উচ্চতা ছিলো তাঁর? এই দীন ও বিশ্বাসকে ধারণ করে এই মাটির সৃষ্ট মানুষটি কোন উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন? কার জন্...
	সা’দ বিন মুআয রাঃ-আল্লাহপাক তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন- ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন সা’দ রাঃ। তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান খুঁটি। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও...
	সাহাবাগণ রাদিয়াল্লহু আনহুম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ছিলেন ন্যায়বান ও নিষ্ঠাবান। তাঁরা আগেভাবে কোনো কিছু জানার চেষ্টা করতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন, মানুষের হৃদয়সমূহ আল্লাহর জ্ঞানাধীন রয়েছে। তাঁরা জানতে চেষ্টা করতেন না, কীভাবে কার ভাগ্যলিপি রচিত ...
	মুজাহিদরা সফিউল্লাহ আফযালি সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। তিনি আফগানিস্তানে হেরাত এলাকার কমান্ডার ছিলেন। তিনি শাহাদাত বরণ করার আগে যখন তাঁর গাড়িতে প্রবেশ করলেন, বললেন, ‘আমি আশ্চর্য এক ঘ্রাণ পাচ্ছি। সম্ভবত সেটা শাহাদাত আর জান্নাতের ঘ্রাণ’। এই কথা বলার প্রায় ...
	হযরত সা’দ বিন মুআয রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্যে একটি আরিশ [ছাপ্পর বা তাঁবু] নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।৯ তিনি তাঁকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল…হে আল্লাহর নবী… আমরা কি আপনার জন্যে একটি আরিশ নির্মাণ করবো না? আপনি তাতে অবস...

	[পর্ব ৭]
	জিহাদের ময়দানে দোয়া
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন মক্কার কুরাইশ বাহিনী আকন্কল টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। এই দেখে তিনি আরিশের ভেতর দোয়ায় মগ্ন হলেন। তিনি দোয়া করলেন-
	اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاأها, وفخرها تُجادل وتُكذَّب رسولك, اللَّهُمَّ فنصرك الذي وعدتني, اللهم أحنِهم الغداه
	হে আল্লাহ, এই কুরাইশ বাহিনী অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এগিয়ে আসছে। তারা তোমার নবীর সঙ্গে বিতণ্ডা করেছে এবং তাকে অস্বীকার করেছে। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্যের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ, প্রত্যুষেই তাদেরকে ধ্বংস করো।১০
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় তন্ময়-বিভোর হয়ে দোয়া করেই যেতে লাগলেন। সেটা ছিলো জুমআর রাত। রমযান মাসের এওতেরো তারিখের রাত। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। তিনি টেরও পেলেন না। আবু বকর রাঃ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ত...
	‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার প্রতিপালকের কাছে মিনতি-অনুনয় জানানোয় ক্ষান্ত হোন। আল্লাহপাক আপনাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন’। সুবহানাল্লাহ! আবু বকর রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি নিজের ওপর দয...
	রাসুলের দেহ থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিলো। তিনি কিছুই টের পান নি। তিনি দোয়ায় মগ্ন-বিভোর ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা কর্তৃক শক্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তিনি এই দীনের বিজয়ের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ব-প...
	মিসরীয় সেনাবাহিনী জুন মাসের পঞ্চম রাতে কী করছিলো? চারশো সেনা কর্মকর্তা সারারাত নোংরামী, নির্লজ্জতা ও মদে নিমজ্জিত ছিলো। নষ্টা নর্তকী তাদের জন্যে নেচেছিলো। বারুখ নাদিল- এই ইহুদি বারুখ নাদিল ১৯৫৪ সাল থকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মিসরীয় সেনাবাহিনীর উপদেষ্টা ছি...
	আবদুন নাসেরের ভূমিকা ছিলো? মার্কিন রাষ্ট্রদূত- বিদায়ি পত্রে- তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। বারুখ নাদিল বলে, ‘সন্ধ্যা সাতটায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবদুন নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে অনুরোধ করে, আপনি কোনো আক্রমণের নির্দেশ দেবেন না। ইসরাইলি আক্রকমণের দুই ঘ...
	যুদ্ধের রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারারাত ইবাদত করার কারণে, দোয়ায় তন্ময়-নিমগ্ন থাকার কারণে এতোটাই আত্মবিস্মৃত ছিলেন যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলেও তিনি টের পান নি। আবু বকর রাঃ রাসুলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন, ‘ইয়া রাসুলু...
	যাই হোক। আল্লাহপাক বলেছেন-
	يسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لآ يُؤمِنُونَ بِها وَلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعلَمُونَ أنَّهَا الْحَقُّ أَلاَ إنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعتِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدِ
	‘যারা তা [কিয়ামত] বিশ্বাস করে না তারাই তা তরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা তা ভয় করে এবং জানে তা সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে’। [সুরা শূরা, আয়াত ১৮]
	হ্যাঁ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। আর আবু খালেদ ও তার দলের একটিই আহবান ছিলো, আল্লাহর কসম, তোমরা বের হবে না। এই আহ্বানই তাদের ছিলো। মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রথম ট্যাঙ্কবহর যেটি সিনাই পর্বতে প্রবেশ করে ত...
	যেদিন তারা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে। মসজিদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত জর্ডান সেনাবাহিনীর পাঁচ সৈনিক কোনো লড়াই করে নি। প্রতিরোধ করে নি। মসজিদে প্রবেশের পর ডেভিড গুরিয়ন বেন বলে, ইসরাইলে প্রবেশের পর আজকের দিনটি আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ দিন। সে ঘোষণা করে-আমি তখ...
	কুরাইশের নেতারা উমাইর বিন ওয়াহিব আল-জাহিমকে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য পাঠালো। তারা তাকে বললো, তুমি যাও এবং মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করে এসে আমাদেরকে বলো। সে একটি ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারপাশে ঘুরে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলো। কুরাইশ নেতা...
	ثلاث منة يزيدون أو يقاون قليلا، لكن يا قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يشرب البلايا تحمل المنايا
	‘তাদের সংখ্যা হবে তিনশো। তবে তার চেয়ে সামান্য কমবেশিও হতে পারে। কিন্তু হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি বিপদকে মৃত্যু বহন করতে দেখেছি। ইয়াসরিবের উটগুলো ভয়াবহ বিপদ, সেগুলো মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে’।
	البلايا-এর অর্থ কী? এটি البلياة শব্দের বহুবচন। البلية অর্থ হচ্ছে জাহেলি যুগের সেই উট বা চতুস্পদ জানোয়ার যাকে তার মালিকের মৃত্যুর পর কবরের পাশে বেঁধে রাখা হতো এবং খাওয়ার জন্যে কোনো ধরনের দানাপানি দেয়া হতো না। পশুটি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মারা পড়তো। [...
	হাকিম বিন হিযাম বসেছিলো। হাকিম বিন হিযাম খুয়াইলিদ ছিলো হযরত খাদিজা রাঃ-এর ভাতিজা। খুয়াইলিদ খাদিজা রাঃ-এর পিতা এবং হিযাম খাদিজা রাঃ-এর ভাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তার ফুফা। তাই হাকিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালো...
	মক্কার মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উতবা বিন রবিয়াকে তাঁর কাছে পাঠাতো। সে একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, ‘ভাতিজা, শোনো, তুমি যদি সম্পদ চাও, আমরা তোমার জন্যে সম্পদ জমা করতে প্রস্তুত। ...
	حم. تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
	‘হা-মীম। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ন। এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ-আরবি ভাষায় কুরআন-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তা শুনবে না’। এভাবে তেলাওয়াত করে তি...
	আল্লাহর শত্রুদের চরিত্র এখন পর্যন্ত এমনই রয়ে গেছে। তারা যদি আপনার সঙ্গে লড়াই করতে চায়, একটা না একটা অজুহাত তারা বের করবে এবং আপনার সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেবে। আপনি কোথায় কাজ করছেন? আপনি কি সৌদি আরবে কাজ করছেন? আপনি কি ওখানকার কোনো কর্মচারী? আপনি যে...
	এখন আফগানিস্তানেও মৌলবি টাইপের কিছু লোক আছে, যারা তথ্য পাচার ও মানুষের মধ্যে ফেতনা বাঁধিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আরবরা যদি তাদেরকে টাকা-পয়সা না দেয়, তারা স্থানীয় লোকজন ও আরবদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে ছাড়ে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরা লোকজনের মধ্যে বলে বে...
	আমার ভাইয়েরা, ওহাবি মতবাদ সম্পর্কে যে-বইটি এখানে প্রচলিত, তা ইংরেজদের আমল থেকে চালু হয়ে আছে। ইংরেজদের আমল থেকেই এই বইটি আফগানিস্তানে বিতরণ করা হয়। এই বইয়ে মুদ্রিত আছে, ওহাবিরা সহোদর বোন ও মাকে বিবাহ করা বৈধ মনে করে। এই বইগুলো এখন আফগানিস্তানে পঠিত...
	আমার ভাইয়েরা, পবিত্র কাবা শরিফের ইমাম আবদুল্লাহ বিন সাবিল চার বছর আগে এখানে এসেছিলেন এবং ইমামতি করেছিলেন। তিনি যখন ইসলামাবাদ ও করাচিতে ছিলেন তখন লোকদের নামায পড়িয়েছেন। মুসল্লিদের অনুরোধেই তিনি নামায পড়িয়েছিলেন। শুজা আলি কাদেরি- ইসলামাবাদের একটি আ...
	এ-ব্যাপারে আমার এই বক্তব্যের পর শায়খ রব্বানি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আসুন, এই বিষয়টি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করি। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে তো ভালোই হয়। তিনি বললেন, আমাদের এই জাতির অজ্ঞতা বিদিত; তারা কোনো জ্ঞান রাখে না, ওহাবি মতবাদ সম্পর্কেও তারা জানে ...
	পরের শুক্রবার একটি ঘটনা ঘটে। মৌলবি জুমআর নামাযের পর ঘোষণা করে, লোকসকল, আপনারা শুনুন, আমি আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে চাই। এই যে আপনাদের এখানে এক পির থাকে, দোকানের মালিক, সে ওহাবি মতাদর্শ গ্রহন করেছে এবং ওহাবি হয়ে গেছে। আপনারা কেউ তার কাছে ...
	এখন আরবদের সঙ্গে লড়াই বাঁধাবার একটা ভালো কৌশল হলো তাদের বলা ঃ এরা ওহাবি। স্থানীয় লোকেরা শুরুতে খুবই অজ্ঞ ছিলো; যা শুনতো তাই বিশ্বাস করতো। ওহাবি মতাদর্শ কী, ওহাবি কারা- সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। তারা কিছুই জানতো না। কিন্তু আরবরা যখন তাদের...
	বদর যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে যাই। হাকিম বিন হিযাম উতবাকে বললো, আপনি কুরাইশদের প্রধান ও তাদের নেতা। কুরাইশে আপনার অনুগত লোকের সংখ্যা অনেক। শেষ পর্যন্ত যা কল্যাণকর হবে, তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে আপনার কি কোনো আগ্রহ নেই? উতবা জিজ্ঞেস করলো, হাকিম, সেই কাজটা কী? ...
	হাকিম বিন হিযাম আবু জাহ্লের কাছে যায় এবং উতবা বিন রবিয়ার বক্তব্যের বিষয়ে বলে। উতবার এমন বক্তব্যের কথা শুনেই আবু জাহ্ল বলে ওঠে, ‘আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের দেখে উতবার ফুসফুস ফুলে উঠেছে। অসম্ভব, আমরা কিছুতেই ফিরে যাবো না। আল্লাহ আমাদের মধ...
	বদর যুদ্ধঃ তিন
	আমরা বদর যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এই যুদ্ধই মানবেতিহাসের দিকচিহ্নকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকই মুসলমানরা যদি সেদিন পরাজিত হতো, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম শেষ হয়ে যেতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই দোয়া করেছেন-
	اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض
	‘হে আল্লাহ, তুমি যদি এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে জমিনে কিছুতেই তোমার ইবাদত হবে না’।
	বুদ্ধিমানের পরামর্শ
	আমরা বলেছিলাম, হাকিম বিন হিযামের পরামর্শ শোনার পর উতবা বিন রবিয়া ফাটল মেরামত করার চেষ্টা করেছিলো এবং লোকদের নিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি যে নষ্ট করে দেয় সে হচ্ছে আবু জাহ্ল। সে আমির বিন আল-হাযরামিকে উসকে দেয় এবং সে তার...
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- إن كان فيهم خير
	ففي صاحب الجمل الأحمر ‘তাদের মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে তবে তা আছে লাল উটের মালিকের মধ্যে’। লাল উটের মালিক বলতে তিনি উতবা বিন আমরকে বুঝিয়েছেন। যখন আমির বিন আল-হাযরামি ‘হায়, আমার ভাই আমর! হায়, আমার ভাই আমর!’ বলে আর্তনাদ করতে থাকে, তার এই আর্তনাদের ...
	আবু জাহ্ল তখন যুদ্ধের ময়দানে। তার চারপাছে কাফের যোদ্ধাদের দেয়াল। তারা তাকে বেষ্টনি দিয়ে আছে। যেনো ঘন বৃক্ষরাশি একটি মাত্র কাঠামোকে চারদিক থেকে আড়াল করে আছে। তারা চিৎকার করে বলছে কেউ আবুল হাকামের১৪ কাছাকাছি ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু আবদুর রহমান বিন ...
	তার বয়স কতো হবে তখন? এই সতেরো বশর। হুযায়ফা রাঃ থেকেও ছোটো হবে। দ্বিতীয় তরুণটিও আবদুর রহমান বিন আওফের কাছে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, ‘কিচ্ছুক্ষণ পর আমি আবু জাহ্লকে দেখতে পেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, ওই যে আবু জাহ্ল। তারা বাজপাখির মতো তার ওপর ...
	আমরা কেমন পুরুষ? আমাদের কারো পায়ে যদি একটি কাঁটা বেঁধে, সারাদিন এটা তাকে কাতর করে রাখে। তাঁরাও পুরুষ ছিলেন! কর্তিত বাশু, চামরার সঙ্গে ঝুলন্ত। সেই ঝুলন্ত বাহু নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা তরবারির আঘাতে আবু জাহ্লকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন। সে ভুলণ্ঠিত হয়ে...
	الله الذي لا إله غيره , إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة.
	“আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই,- এটা ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কসম; অর্থাৎ সে আল্লাহ কসম, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। প্রত্যেক উম্মতের একটি ফেরাউন আছে। এ হলো এই উম্মতের ফেরাউন”’।
	একটি বর্ণনায় আছেঃ আমার মনে হয় না বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থে বর্ণনাটি আছে এবং কাহিনিকারেরাও বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোকপাত করেন নি। -মক্কায় আবু জাহ্ল একবার আবদুল্লাহ বিন আমসউদ রাঃ-কে শাস্তি দিয়েছিলো। সে তাঁকে ধরে বেঁধে রেখেছিলো এবং কঠিন যন্ত্রণা দিয়েছিলো। ...
	আবু জাহ্লও ছিলো বিশাল মাথার অধিকারী। তাই আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ যখন তার মৃতদেহ বহন করতে যান-আমার মনে হয় না এই বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি আছে- বহন করতে পারেন নি। তাই কানের ভেতর ছিদ্র করে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ল...

	[পর্ব ৯]
	যুবক শ্রেণী
	রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের সময় যুবক শ্রেণীর ওপরই নির্ভর করে। বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন গেরিলা অভিযানের জন্যে আঠারো থেকে বিশ বছর বয়সী তরুণদের বেছে নিয়েছিলো। যেসব অভিযান আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও চরম সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হয় সেসব অভিযানের জন্যেই এমন তরুণ...
	يَشِيبُ ابْن آدَمَ وَيَبقَى مَعَهُ خَصْلَتَانِ الْحِرْصُ وَ طول الْأمَلُ
	‘আদম সন্তান বয়স্ক হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি খাসলতেরও বয়স বাড়তে থাকে- লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা’। ১৫ এটা সহিহ হাদিস।
	১৯৬৯-৭০ সালের দিকে আমরা গেরিলা অভিযানে ছিলাম। ফাতাহ কিছু যুবককে প্রশিক্ষণের জন্যে চীন ও আলজেরিয়া পাঠিয়েছিলো। আমরা ভিন্ন কয়েকটি ঘাঁটিতে ছিলাম। এসব ঘাঁটিতে তারাই ছিলো যারা নিজেদের স্বেচ্ছায় এই কাজে সম্পৃক্ত করেছিলো। তারা আমাদেরকে শায়খ বলতো এবং আমাদ...
	বাস্তবতা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুবক শ্রেণির মাধ্যমেই বিজয় লাভ করেছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। যুদ্ধে অংশগ্রহণ-করা তিন-চতুর্থাংশের বেশি সাহাবির বয়স ছিলো বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। এই বয়স আত্মত্যাগের বয়স, আ...
	যাই হোক। আবু জাহ্লকে হত্যার পর দুই তরুণের প্রত্যেকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমিই আবু জাহ্লকে হত্যা করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের তরবারি আমাকে দেখাও। তাঁরা তরবারি দেখ...

	[পর্ব ১০]
	মুসলিম সৈনিকের শত্রুর সারিতে ঢুকে পড়া
	আউফ বিন আফরা জিজ্ঞেস করলেন-
	يَا رسُول اللهِ مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ؟
	‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, বান্দার কোন কাজে তার প্রতিপালক হাসেন?’ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-
	غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوَّ حَاسِرًا
	‘শত্রুর সারিতে তার বর্মহীন হাত ঢুকিয়ে দেয়া’। এই কথা শুনেই তিনি তাঁর গায়ের বর্ম খুলে ফেললেন এবং ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর তরবারি হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পরলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন।১৬ আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার জন্যে হাসেন, তিনি ...
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের অবসন্নতা লক্ষ্য করলেন, দুইটি বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে এলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল...
	যদি শত শত শত্রু থাকে বা শত্রুর কয়েকটি সারি থাকে, তাহলে তাদের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কি কোনো মুসলমানের পক্ষে একাকী তাদের ভেতর ঢুকে পড়া বৈধ?- এ-ব্যাপারে আলেমদের ফতোয়া রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, যখন জানবে যে সে শহীদ হবে, শত্রুদেরকে চরমভাবে ক্ষতবিক্ষত কর...
	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
	‘মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র’। [সুরা বাকারাঃ আয়াত ২০৭]
	বরং শাইখুল ইসলাম বিন তাইমিয়া বলেছেন, ‘এমন অভিযানের ব্যাপারে হাদিসেও প্রমাণ বিদ্যমান। হাদিসে সেই বালকের কথা এসেছে, যে বাদশাহকে বলেছিলো, “সমস্ত মানুষকে একত্র না করে আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করবেন না। এবং আমাকে হত্যা করার সময় বলবেন, এই বালকের প্রতিপালক...
	এই ধরণের অভিযানকে কোনো অবস্থাতেই নিন্দাসূচকভবে আত্মঘাতী বা আত্মহত্যা বলা যাবে না। যদি কাফেরদের দল বিষাল হয় এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতা চরম হয় এবং তারা ইসলাম ধর্মের বিনাষ ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয় আর আপনি আপনার বুকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপি...
	ব্যভিচারের অপরাধে গামেদিয়ায় গায়ে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো। খালেদ বিন ওয়ালেদ রাঃ-এর গায়ে রক্তের ছিটা এসে পড়লে তিনি বিদ্রূপাত্মক কথা বলেছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, ‘থামো হে খালেদ! সে যে-তওবা করেছে তা সকল মদিয়...
	এই নারী নিজেকে আল্লাহর জন্যে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি একবার, দুইবার, তিনবার এবং বার বার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছিলেন নিজেকে পবিত্র করার জন্যে। রাসুল তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি আবারও আসছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহর রা...
	ষাটের দশকের শেষের দিকে ভারত পাকিস্তানে হামলা করেছিলো। তারা লাহোরে প্রবেশ করে তা দখলে নিয়ে নিতে চেয়েছিলো। সাতশোটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিলো। ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করার জন্যে সাতশো পাকিস্তানি যুবক নিজেদের প্রস্তুত করে। তারা বুকে বেল্টের সাহায্যে বিস্ফ...
	আমার ভাইয়েরা, এখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে প্রতিটি ফ্রন্টে মাত্র পঞ্চাশজন আত্মোৎসর্গকারী যুবক হলেই যথেষ্ট। তারাই রাশিয়ার ভয়াবহ আগ্রাসী শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে। তাদের পঁচিশজন আর বি জি বহন করবে আর বাকি পঁচিশজন তাদের সাপোর্ট দেয়ার জন্যে কালাশনিকভ বহ...
	জাজি যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলি। আপনারা নিশ্চয় জাজি চেনেন। তার পাশে বিরোজাও আপনারা চেনেন। ওখানে সুড়ঙ্গপথ আছে। বিরোজা মানে ফিরোজা-বিরোজা নামে ডাকা হয়। ওখানে কাঠের যে-কারখানাটি আছে, রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহর একবার সেখানে পৌঁছে যায়। আপনি বিরোজাতে গিয়ে ডানদিকে...
	তিনি যখন কাবুলে ছিলেন, অধিকাংশ রাতই নির্ঘুম কাটতেন। ঘুমের স্বাদ পেতেন না বললেই চলে। তিনি কাবুলের রাত্রিকালীন শাসক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি চেকরি থেকে এসেছিলেন। আর বাবরাক কারমাল এসেছিলো কেমরি থেকে। চেকরি ও কেমরির মধ্যস্থলে একটি ছোটো নদী আছে। এই নদীর ত...
	তাঁর সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে রুশ বাহিনীর ১৫১টি জঙ্গি বিমান অংশ নিয়েছিলো। তাদের ট্যাঙ্কের সংখ্যা যে কত ছিলো তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তারা মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরির ঘাঁটি খুঁজতে থাকে। একসময় তারা তাঁর ঘাঁটির সন্ধান পায় এবং তিনি যে-কেন্দ্রে থাকতেন তাতে রুশ স...
	হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, বাস্তব হলো যুদ্ধজয়ের জন্যে তরুণ-যুবাশ্রেণি বিকল্পহীনভাবে অপরিহার্য। বিশেষ করে যাদের জীবন আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে। মৃত্যুকে যারা পরোয়া করে না; মৃত্যুকে ভালোবেসে যারা বেড়ে উঠেছে। যুদ্ধে জয়ের জন্যে যুবকশ্রেণীই রাসুল সা...
	فدت نفسي وما ملكت يميني
	فوارس صدقت فيهم ظنوني
	فوارس لا يهابون المنايا
	إذا دارت رحى الحرب الزبون
	‘আমি তাদের জন্যে উৎসর্গ করেছি আমার প্রাণ এবং যা-কিছু আছে আমার মালিকানায়।/ তারা বীরসেনানী-আমার বিশ্বাস বাস্তব করেছে।/ বীরসেনানী তারা-ভয় করে না মৃত্যু;/ যখন সংঘটিত হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ’।
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে বনু হাশেম ও অন্যরা বাধ্য হয়ে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই তিনি বললেন, ‘তোমরা বনু হাশেমের অনেক মানুষকে পাবে যারা বাধ্য হয়েই এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা তাদের ক...

	[পর্ব ১১]
	মুখোমুখি লড়াই
	বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মুখোমুখি লড়াই হয়ে গেলো। উতবা বিন রবিয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন উতবা রণাঙ্গনে নেমে এলো। তারা হুঙ্কার দিয়ে বললো, মুহাম্মদ, তুমি আমাদের সমকক্ষ বাছাই করে আনো তো দেখি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়...
	هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن...
	‘তারা দুটি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে; যারা কুফরি করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে উত্তপ্ত পানি- যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। এবং তাদের জন্...
	যুদ্ধের শুরুতে ব্যক্তি-বনাম-ব্যক্তি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা-সম্পর্কীয়দের থেকে যোদ্ধা বেছে নিয়েছিলেন যাতে প্রথম দল [মুহাজিরগণ[ নিহত হলে আনসারিগণ মনে কোনো কষ্ট না পান; যাতে একথা বলা হয়ঃ যুদ্ধের শ...
	উতবা বিন রবিয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন উতবা নিহত হওয়ার পর যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমুঠো কঙ্কর হাতে নিয়ে কাফেরদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন- شاهت الوجوه … شاهت الوجوه চে...

	[পর্ব ১২]
	কাফের হয়েও বিশ্বস্ত
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছিলেনঃ ‘তোমরা আবুল বুখতুরিকে সামনে পেলেও হত্যা করবে না’। কারণ-আমরা আগেই বলেছি-মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার যে-প্রজ্ঞাপন কাবাঘরে ঝোলানো ছিলো তা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি মুজায্যার ব...
	لن يسلم ابن حرة زميله
	حتى يموت أو يرى سبيله
	‘বিন হির্রা তার বন্ধুকে কিছুতেই [শত্রুর হাতে] সমর্পণ করে নি; সে নিজে মরেছে এবং তার বন্ধুকে বাঁচাতে চেয়েছে’।
	কে ছিলেন ইনি? আবুল বুখতুরি বিন হিশাম। তারা পুরুষ ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁরা ছিলেন পুরুষ। অন্ধকার-যুগের এমন পুরুষদের এবং সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা আবু খালেদের মধ্যে তুলনা করে দেখুন।
	ফিলিস্তিন-যুদ্ধের সময় সেখানে বানকাশ ও আরনাউতের একটি মুজাহিদ দল ছিলো। তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে যুগোস্লাভিয়া থেকে ফিলিস্তিনে এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের ভেতরে ছিলো শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা। এঁদের মুখেই আ...
	আরব কর্তৃক ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুগোস্লাভিয়ার মুজাহিদরা তখন দামেস্কে বসবাস করতেন। ১৯৫৮ সালে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি২১ সম্পাদিত হওয়ার পর আবদুন নাসের তার ভাই মার্শাল টিটোকে জিজ্ঞেস করে, ‘এই ম...
	অথচ জাহেলি যুগের আবুল বুখতুরি বিন হিশাম কী বলেছিলেন, ‘আমি একা বাঁচবো না। আমার বন্ধুর ব্যাপারে তোমাদের কী সিদ্ধান্ত?’ মুজায্যার রাঃ বললেন, ‘না, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তোমার ব্যাপারে নিষেধ করছেন’। আবুল বুখতুরি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, ...
	আবু সুফ্য়ান তখন কাফের ছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তোমাদের নবীকে কি কেউ এই অপবাদ দিয়েছে যে তিনি মিথ্যাবাদী?’ আবু সুফ্য়ান বললেন, ‘না, তাঁকে এই অপবাদ কেউ দেয় নি’। আবু সুফ্য়ান পরে বলেছেন, ‘আম...
	উমাইয়া বিন খাল্ফ বদরের ময়দানে বেরিয়ে এলো। সে বীরপুরুষ হলেও অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলো। শরীর ছিলো মোটা ও থলথলে। বৃহৎ মৃতদেহ থেকে যেনো চর্বি গলে গলে বেরোচ্ছিলো। কুরাইশ দল তখন পালাতে শুরু করেছে। উমাইয়া বিন খাল্ফ দৌড়াতে পারছিলো না। সে তো আর সাদা এবং জাজির ...
	আবদুর রহমান বিন আওফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি ঢালগুলো ফেলে দিয়ে তাদেরকে বন্দি হিসেবে ধরলেন। এভাবে তিনি লাভবান হলেন। তিনি বলেন, ‘বেলাল যখন দেখলেন আমি উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরে আছি, বললেন, কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না। মক্কার উপ...
	এ-কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন যে মুসলমানেরা যেনো কাফেরদের সঙ্গে মাখামাখি না করে। তিনি চেয়েছিলেন, তারা যেনো কাফেরদের মধ্যে বসবাস না করে। কারণ, কাফেরদের সঙ্গে বসবাস ও মাখামাখি; তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা অব...
	আনসারি তরুণেরা জমায়েত হলে বেলাল রাঃ উমাইয়াকে আঘাত করলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ তাকে বললেন, ‘তুমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। মনে হয় আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। এক কাজ করো, তুমি শুয়ে পড়ো’। উমাইয়া শুয়ে পড়লো। আবদুর রহমান বিন আওফ তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে...

	[পর্ব ১৩]
	ফেরশতাদের যুদ্ধ
	বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। এ-ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, ‘আমি এবং আমার চাচাত ভাই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গনিমত কোথায় ...
	আবু সাঈদ মালিক বিন রবিয়া রাঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রণ করেছিলেন এবং শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘আজ যদি আমি বদর প্রান্তরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই উপত্যকা দেখাতাম যেখান থেকে ফেরেশতারা বের হয়ে এসেছিলেন। তাতে আ...
	আবু দাউদ আলমাযিনি রাঃ বলেন, -তিনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন- ‘আমি বদর যুদ্ধের দিন একটি মুশরিককে হত্যা করার জন্যে ধাওয়া করলাম। কিন্তু আমার তরবারি তার মাথার কাছে পৌঁছার আগেই দেখলাম তার মাথা ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম তাকে অন্যকেউ...
	আবু যামিল আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, ‘সাহাবিদের একজন মুশরিকদের একটি লোকের পেছনে দ্রুত ধাওয়া করেছিলেন। তিনি মুশরিকটির ওপর চাবুকের আঘাতের শব্দ পান। তিনি বলেন, ‘মুশরিকটি তার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আমি ন...
	বদর যুদ্ধের দিন তারা ফেরেশতাদের হাতে নিহত এবং সাহাবিদের হাতে নিহতদের আলাদা করেছিলেন। যাদের দেহে চাবুকের আঘাতের চিহ্ন পেয়েছিলেন তাদেরকে ফেরেশতাদের হাতে নিহত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আল্লাহপাক বলেন-
	وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ‘
	তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশতাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ৫০]
	এই বিষয়টি নিশ্চিত যে আফগানিস্তানের যুদ্ধে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছিলো। তেমনিভাবে মুমিন জিনেরাও নিশ্চিতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। ঘটনা অনেক আছে। যারা সমতল ভূমি ও পাহাড় ভরে রেখেছিলো তাদের ঘটনা; যারা অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করেছিলো তাদের ঘটনা; যারা সাদা পোশাক ...
	ইবারুন ও বাসায়ির লিল-জিহাদ-এ আমি যে-সব ঘটনা উল্লেখ করেছি তার একটি হলো কমান্ডার মুসলিমের ঘটনা। কমান্ডার মুসলিম এবং কমান্ডার সফিউল্লাহ আহমদ শাহ মাসউদের নেতৃত্বে ছিলেন। ইনি সফিউল্লাহ আফদালি নন; অন্য সফিউল্লাহ। তাঁরা দুজন একদিন শত্রুদের একটি কেন্দ্রস্থলে...
	কিছুদিন পর একজন মুজাহিদ জিনে আক্রান্ত হলেন। জিন তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেললো। ঘটনা শুনে একজন আলেম এলেন এবং আক্রান্ত মুজাহিদের ওপর সুরা পড়তে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জিনকে বললেন, এই ব্যাটা, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তুমি...
	যাই হোক। বদর যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে আসি। যুদ্ধে বিজয় লাভের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে মদিনায় চললেন।২৮ যাওয়ার পথে তিনি নদর বিন হারেসকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তিনি উকবা বিন আবু মুয...
	কিন্তু মক্কার লোকেরা কিছুতেই এই খবর বিশ্বাস করতে পারলো না। কীভাবে বিশ্বাস করবে? কুরাইশের মাথা যারা ছিলো বদর যুদ্ধে তারাই নিহত ও বন্দি হয়েছিলো। আবু লাহাবও এই সংবাদ শুনতে পেলো এবং সে তার প্রতিক্রিয়া দেখালো। আবু রাফে বলেন, -আবু রাফে আব্বাস বিন আবদুল মু...
	কুরাইশ বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্যে কান্না ও শোকপ্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলো। তারা মনে করেছিলো, এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের আনন্দ বেড়ে যেতে পারে এবং তাঁরা এটা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারেন। আল-আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্তালিবের তিন সন্তান-সুই...
	أتبكى أن يضل لها بغير*ويمنعها من النوم السهود
	فلا تبكى على بكر, ولكن* على بدرتقاصرت الجدود
	على بدر سراة بنى هصيص* ومخزوم ورهط أبى الوليد
	وبكى إن بكيت على عقيل* وبكى حارثا أسد الاسود
	وبكيهم ولا تسمى جميعا* وما لابي حكيمة من نديد
	ألا قد ساد بعدهم رجال* ولولا يوم بدر لم يسودوا
	‘সে কি এজন্যে কাঁদছে যে তার একটি উট হারিয়ে গেছে আর তাকে বিনিদ্র রেখেছে রাত্রি-জাগরণ?/ [হে নারী,] তুমি উটের বাচ্চার জন্যে কেঁদো না; বরং বদর যুদ্ধের ফলাফলে কাঁদো, সেখানে আমাদের মান-সম্মান ভূলুন্ঠিত হয়েছে।/ বনু হাসিস, বনু মাখযুম এবু আবু ওয়ালিদের বংশধর...
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আমরা এই বন্দিদের সঙ্গে কী আচরণ করবো? উমর রাঃ বললেন, বন্দিদের মধ্যে যারা আমার নিকটাত্মীয় তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন; আমি তাদেরকে হত্যা করবো। আকিলকে আলির হাতে ছেড়ে দিন; সে তাকে হত্...
	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
	لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
	‘দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোন নবীর জন্যে সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্যে তোমাদের ওপর আপত...
	মুসআব বিন উমায়ের রাঃ-এর ভাই আবু আযিযও বন্দিদের মধ্যে ছিলো। সাহাবি আবুল ইয়াসার রাঃ তাকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, একে ভালো করে ধরে রাখো। এর মায়ের ধন-সম্পদ অনেক। তিনি তোমাকে অনেক বেশি অর্থ দিয়ে একে ছাড়িয়...
	একেই বলে আকিদা ও বিশ্বাস। আকিদা ও বিশ্বাস যখন অন্তরে বদ্ধমূল হবে তখন আলাদা ভ্রাতৃত্ব বা পিতৃত্ব বলে কিছু থাকবে না। তখন ভ্রাতৃত্ব হবে ঈমানের ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, কুরআন-সুন্নাহ ও আকিদার ভ্রাতৃত্ব।
	এভাবেই আল্লাহপাক মুমিনদের সাহায্য করেন। তাদের শক্তিকে সংহত করেন। তাদের পতাকাকে সমুন্নত করেন। আর এভাবেই কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন। তাদের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেন। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

	[পর্ব ১৪]
	উহুদের যুদ্ধঃ এক
	বদর যুদ্ধ শেষ হলো। আমরা আজ কথা বলছি ১৯৮৮ সালের জুন মাসের একুশ তারিখে বা ১৪০৮ হিজরির যিলকদ মাসের সাত তারিখে।
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী হয়ে মদিনায় ফিরে এলেন। আল্লাহপাক তাঁর দীনকে শক্তিশালী করলেন। তিনি সত্তরজন বন্দি থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দিলেন। আসার পথে তিনি-যেমন আমরা আগেই বলেছি-নদর বিন হারিস ও উকবা বিন আবু মুয়িত বাদে আর কা...
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
	‘হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা সেগুলো বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো’। [সুরা মায়েদাঃ আয়াত৯০]
	আরেকটি বিষয়েও উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর সঙ্গে কুরআন সহমত পোষণ করেছে। বিষয়টি হলোঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের পর্দা। তিনি রাসুলকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণের পর্দার ব্যবস্থা না করেন, তাদের ব্যাপা...
	وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
	‘তোমরা যখন তাঁর পত্নীদের কাছে কোনো জিনিস চাইবে, পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতত পবিত্র। তোমাদের কারো জন্যে রাসুলকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত নয়’। [সুরা আহযাবঃ আয়াত৫৩]
	উমর রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বলেছিলেন, আপনি যদি মাকামে ইবরাহিমকে২৯ নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করতেন! তখন এই আয়াত নাযিল হয়-
	وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
	‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো’। ]সুরা বাকারাঃআয়াত ১২৫]
	বদর যুদ্ধের বন্দিদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও উমর রাঃ-এর মতের সঙ্গে আল্লাহর বাণী সহমত ঘোষণা করেছিলো। উমর রাঃ যখন সব বন্দিকে হত্যা করার অভিমত প্রকাশ করেন, বোঝা যায়, তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস। মুহাদ্দিস হলেন যাঁদের কাছে সত্যের ইলহাম (অন্তরে অনুপ্র...
	কুরাইশ তাদের লজ্জা ও লাঞ্ছনা বহন করে মক্কায় ফিরেছিলো। তাদের পৌরুষ ঢেকে গিয়েছিলো পরাজয়-ব্যররথতা-গ্লানির আচ্ছাদনে এবং তারা অপমানের চাদর টানতে টানতে পৌঁছেছিলো মক্কায়। কুরাইশদের জন্যে বদর যুদ্ধের বিফলতা ছিলো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এই যন্ত্রণাদায়ক পরাজয় ত...
	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বের করে দিলেন
	বদর যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিজয়ের পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই নতুন ধূর্তামির আশ্রয় নেয়। সে তার সঙ্গীদের বলে, ‘এই বিষয়টি [মুসলমানদের বিজয়] এখন থেকে ঘটতেই থাকবে। সুতরাং আমরা মুসলমানদের সঙ্গে থাকবো’। সে ও তার সঙ্গীরা...
	এদিকে ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিজয়ে হিংসা ও ক্রোধে জ্বলতে থাকে। তিনি বনু কায়নুকার ইহুদিদের সমবেত করেন। বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর কী পরিণাম হয়েছে তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদের বললেন, ‘তোমরা নিষচয় দেখেছো আল্লাহপাক ক...
	এরপর একটি ঘটনা ঘটে। একজন মুসলিম নারী কায়নুকার বাজারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে আসেন। তিনি জিনিসগুলো বিক্রি করেন। এরপর এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে যান এবং তার সামনে বসেন। স্বর্ণকার তাঁর চেহারার ঘোমটা খুলে ফেলতে চায়; কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। স্বর্ণকার ...
	এটাই ছিলো ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম সঙ্ঘাত। বনু কায়নুকাকে হিজরি সালের দ্বিতীয় বছর বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। আর বনু নাদিরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো তৃতীয় হিজরিতে অহুদ যুদ্ধের পর। বনু কুরায়যার পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিলো হিজরি সাল...
	أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب
	‘ইহুদি ও নাসারাদের জাযিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করো৩০’।

	[পর্ব ১৫]
	আবু সুফ্য়ানের পৌরুষ এবং বর্তমান মুসলিম শাসকদের পৌরুষ
	আমরা এবার মক্কায় ফিরে যাই। মক্কাবাসীর জন্যে সে-সময়টা ছিলো ভয়াবহ বেদনা ও কষ্টের। কিন্তু তারা সবার জন্যে কান্না ও শোকপ্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলো। তাদের কান্না ও শোকপ্রকাশ মুসলমানদের হাস্যরসের বিষয় হতে পারে ভেবেই তারা এসব নিষিদ্ধ করেছিলো। আবু সুফ্য়ান কস...
	১৯৪৮ সালে ইসরাইলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলো পরাজিত হয় এবং তারা ফিলিস্তিনকে বিক্রি করে দেয়। তারা মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলে, মাত্র ‘সাত’, তারপরই তোমরা সবকিছু ফিরে পাবে। লোকেরা প্রশ্ন তোলে, সাত কী? তারা বলে, সাত দিন বা সাত সপ্তাহ বা...
	সা’দ জুমআ ছিলেন জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী৩১। তিনি সেই দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে ষড়যন্ত্র ও চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে একটি বই লেখেনঃ المؤامرة ومعركة المصير/ ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই। ১৯৬৭ সালে তিনি মুসলিম নেতা ও শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। সা’...
	মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল আবদুন নাসেরের পৌরুষ সম্পর্কে লিখেছেন। এটা ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের পরের ঘটনা। তিনি লিখেছেন, ‘মিসরের অর্থনীতি নিন্মগামী হতে হতে শূণ্যের কোঠায় পৌঁছার পরও আবদুন নাসের আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে সহায়তা গ্রহণ করেন নি। আরবের নেতারা মিসরকে স...
	সা’দ জুমআ বলেন, ‘আরবের নেতারা সমবেত হলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। আবদুন নাসের আমাদের কাছে কিছুই চান নি। তবে তিনি বাদশাহ ফয়সালের পদচুম্বন করার জন্যে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “এই জাতি জীবন্মৃত হয়ে থাকবে; কিন্তু কারো কাছে হাত...
	একারণেই আবদুন নাসেরের মৃত্যুর পর এক বিচারপতি এ-বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রের বেসরকারি প্রতিবেদনে দেড়মিলিয়ন পাউন্ডের কোনো হিসাব পাওয়া যায় নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দশ মিলিয়ন পাউন্ডই দেড়মিলিয়ন পাউন্ডে রূপান্তর হয়ে আবদু...
	আমি আপনাদের কাছে কাফের আবু সুফ্য়ান ও মুসলিম শাসকদের মধ্যে পার্থক্য যে কী তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এসব ঘটনা টেনে এনেছি। সা’দ জুমআ বলেন, ‘আমরা তিনদিন খারতুমে বসে থাকলাম; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। এটা ছিলো ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের অব্যবহিত পরের সম্মেলন। ...
	এটা ’৬৭ সালের পরাজয়ের তিনদিন পরের ঘটনা।
	আমরা আবু সুফ্য়ানের কথা আলোচনা করছিলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নারী স্পর্শ করবেন না। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। রমযান মাসে বদর যুদ্ধ হয়েছিলো। তারপর শাওয়াল মাস গিয়ে যিলকদ মাসও গেলো। তারপর যিলহজ...
	যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে আমাদেরও কাজ করতে হবে। মিসরীয় গায়িকা উম্মে কুলসুম৩৩ ফ্রান্সে যান, ইউরোপে যান। গানের অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন এবং যুদ্ধব্যয় মেটানোর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। উম্মে কুলসুমের গানের আসর বেশ ভালো জমে এবং তিনি সারারাত গান গ...
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